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Sens dubte, les qüestions mediambientals són presents, cada vegada més, en la quo-
tidianitat dels aspectes de la nostra vida. Anem avançant. Però també és cert que
queda molt camí per fer, moltíssim. La sostenibilitat no és pas cap moda, sinó que
respon a una condició essencial d’allò que anomenem progrés, del mateix benestar
social, de la pròpia qualitat de vida i del manteniment de la nostra mateixa identi-
tat. A més, un país competitiu és un país respectuós amb el seu entorn.

El CILMA, com a lloc de trobada i consulta que a hores d’ara ja compta amb cinc anys
d’experiència, ha realitzat un esforç per acostar el complex i dinàmic coneixement
en gestió mediambiental a les diferents entitats i administracions locals. Això s’ha
fet amb les eines i en la mesura que han permès els mitjans disponibles –teniu el
nou web al vostre abast-. En aquest sentit, no podem deixar d’agrair la important
col·laboració de la Diputació de Girona. El document que teniu a les mans fa pale-
sa aquesta dedicació, i creiem que el balanç que s’hi fa és un bon punt de partida.
Ho diem així perquè som ben conscients que no hem fet altra cosa que començar.

Tenim davant nostre un gran repte. Un repte que ha de ser resolt, necessàriament,
des de la corresponsabilitat més àmplia possible, a tots els nivells: la solidesa del
compromís comú a l’hora de vetllar per fer compatible la modernitat amb la preser-
vació del paisatge i del patrimoni.

Efectivament, la sostenibilitat del territori no admet solucions puntuals. És tan sols
des d’una percepció i participació globals, des del consens, des de l’esforç i des del
compromís unànime de procurar-ho fer ben fet, que assolirem un progrés digne.

El nostre compromís és continuar treballant plegats en aquesta línia. Comptem amb
vosaltres.

Miquel Noguer i Planas
President
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L’any 1999 es constitueix el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les
Comarques de Girona (CILMA), integrat per un gran nombre d’ajuntaments, consells
comarcals i la Diputació de Girona, i decideix assumir els següents objectius:

4 La cooperació i l’intercanvi entre els ens locals.

4 La sostenibilitat com a fet transversal.

4 La divulgació d’experiències.

4 El suport a la gestió dels ens locals.

4 L’actuació conjunta.

4 La mobilització d’iniciatives en bé d’un objectiu comú.

Per portar a terme aquesta tasca el CILMA s’ha organitzat amb els següents òrgans:
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació, amb les facultats i atribucions
que marquen els Estatuts. En formen part els representants dels ens locals adherits,
i decideix per majoria els assumptes que tracta.

Al final d’aquest any 2004 ja són 152 els municipis adherits al CILMA –gairebé el
70% del total de municipis de les comarques de Girona– a part dels vuit consells
comarcals i de la Diputació de Girona.

2 Estructura, funcions i objectius generals
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Municipis de les comarques de Girona adherits al CILMA. Any 2004
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Municipis adherits al Consell d'Iniciatives Locals
per al Medi Ambient de les Comarques de Girona 

Altres municipis adherits

Castellfollit 
de la Roca

Ger

Meranges

Isòvol Fontanals 
de Cerdanya

Das

Alp

Ribes de Freser

Campelles

Toses

Campdevànol

Ripoll

Sant Joan de
les Abadesses

Camprodon

Sant Pau
de Segúries

Molló

Setcases

La Vall de Bianya

Vidrà

La Vall d'en Bas

Olot

Les Preses

Sant Feliu 
de Pallerols

Mieres

Albanyà

Maçanet de Cabrenys

La Vajol

La Jonquera

Cantallops

Capmany

Sant Climent 
Sescebes

Portbou

Llançà

Selva de Mar

Vilajuïga

Pau
Palau-
-saverdera

Roses
Castelló
d'Empúries

Peralada

Biure Masarac

Llers

Vilanant
FigueresAvinyonet de

Puigventós
Vilafant

Sta. Llogaia d'Alguema
VilamallaLladó

Navata
OrdisBorrassà

Pontós

Garrigàs

Sant Mori

Siurana d’Empordà

Torroella
de Fluvià

Vilamacolum

L'Armentera

Agullana

Esponellà

Porqueres

Camós

Palol de 
Revardit

Cornellà del Terri

Vilademuls
Bàscara

Colomers

Torroella de Montgrí

Palau-satorCorçà

La Bisbal 
d'Empordà

Forallac Begur

Palafrugell

Vall-llobrega

Calonge

Mont-ras

Palamós

Castell-Platja d'Aro

Sant Feliu de Guixols

Santa Cristina
d'Aro

Viladasens

Sant Jordi Desvalls
Cervià de Ter

Sant Julià 
de Ramis

Sarrià de Ter Celrà

Girona

Quart

Sant Gregori
Amer

Anglès

Sant Hilari Sacalm

Viladrau

Arbúcies

Breda

Sant Feliu de
Riells i
Viabrea

Buixalleu

Santa Coloma
de Farners

Riudarenes

Massanes

Sils Caldes de
Malavella

Blanes

Lloret de Mar

Tossa de Mar

Vidreres

Cassà de la Selva

Llagostera

Bescanó

Salt

Fornells de

Vilablareix

Aiguaviva la Selva

Riudellots 
de la Selva

Sant Martí 
de Llémena

Sant Aniol
de Finestres

Puigcerdà

Vilallonga de Ter

Riudaura

Montagut
Sales de Llierca

Tortellà Beuda

BesalúSant Joan Sant Jaume
de Lliercales Fonts

Santa Pau

Espolla

Garriguella

Pont de Molins
Cabanes

Vilabertran

Sant Pere Pescador

Ullà
Verges

la Tallada
d'Empordà

La Pera Parlavà

Foixà

Pals

Sant Ferriol

Argelaguer

Flaçà

Juià

Llambilles

Madremanya

Sant Andreu
Salou

Sant Miquel
de Campmajor

Maçanet de
la Selva

Sant Julià del Llor
i Bonmatí

Vilobí d’Onyar

Espinelves

Banyoles
Fontcoberta

L'Escala

Maià de
Montcal

Les Planes
d’Hostoles

Municipi no adherit que està en procés d’Agenda 21 Local

Nota: Està pendent la ratificació de l'adhesió a la propera Assemblea 
dels següents municipis: Banyoles, Cabanes, Campelles, Ordis, Parlavà,
la Tallada d'Empordà i Toses.

Municipis adherits en procés d’Agenda 21 Local
(Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat aprovat o en fase d’elaboració),
amb el suport de la Diputació de Girona

La Junta Executiva és la que regeix, administra i representa el Consell. En formen
part, segons marquen els Estatuts, el president, els representants de la Diputació i
els representants dels ens associats que l’Assemblea General hagi escollit.
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Miquel Noguer i Planas
President

David Vila i Ligero
Representant comarcal Gironès

Argemir González i Estévez
Representant comarcal Selva

Enric Pardo i Cifuentes
Representant poblacions > 5000 habitants

(1)
Representant poblacions > 5000 habitants

Jordi Gironès i Passolas
Representant Diputació de Girona

Joan Espona i Agustín
Representant comarcal Garrotxa

Jordi Batchelli i Aulinas
Representant comarcal Ripollès

Jordi Cabezas i Llobet
Representant poblacions de 1001 a 5000 hab.

Joan Sarquella i Molins
Representant poblacions de 1001 a 5000 hab.

Xavier Soy i Soler
Representant Diputació de Girona

Pere Oliu i Casamitjana
Representant comarcal Cerdanya

Jaume Figueras i Padrosa
Representant comarcal Pla de l’Estany

Vicens G. Cara Fernández
Representant poblacions < 1000 habitants

Lluís Lloret i Quer
Representant poblacions < 1000 habitants

Pere Bosch i Cuenca
Vicepresident 1r. Representant Diputació de Girona

Josep Amat i Girbau
Vicepresident 2n. Representant comarcal Baix Empordà

Organigrama de la Junta Executiva 2004

Jesús Llauró i Girbau
Representant comarcal Alt Empordà

(1) Fins el desembre 2004 Josep Espadalé i Reballí, regidor de l'Ajuntament de Palamós, va ser membre de la Junta Executiva com a representant de poblacions de més de 5000 habitants.

                                           



Les comissions són constituïdes per alcaldes i regidors dels municipis amb interes-
sos i problemàtiques ambientals comunes. Aquest any 2004 s’han constituït dues
noves comissions: la d’Eficiència Energètica i Energies Renovables, i la de Qualitat
Ambiental.

Comissió Coordinador

Aigua Vicenç G. Cara Fernàndez

Carta de Tossa - Litoral (1)

Eficiència Energètica i Energies Renovables Enric Pardo Cifuentes

Infraestructures Josep Amat Girbau

Mobilitat David Vila i Ligero

Qualitat Ambiental Jordi Batchellí i Aulinas

Residus Jaume Figueras i Padrosa

Sensibilització i Educació Ambiental Pere Bosch i Cuenca

(1) Fins el desembre 2004 Josep Espadalé i Reballí, regidor de l'Ajuntament de Palamós, va ser coordinador d’aquesta comissió.

Els Fòrums són integrats per tots els agents socioeconòmics i el conjunt de la ciu-
tadania, amb l’objectiu de propiciar el debat, i actuen com a òrgans consultius i de
cooperació.

La Secretaria Tècnica és l’encarregada de realitzar les tasques administratives i tèc-
niques, entre les quals trobem:

4 Facilitar i coordinar els espais de trobada.
4 Actuar com a canal de comunicació interna –entre els òrgans– i externa mit-

jançant la difusió de les activitats i serveis.
4 Dinamitzar una xarxa comunicativa d’intercanvi d’experiències entre els ens locals

i interconnectar-los amb altres xarxes existents.
4 Donar suport a la definició de plans i programes d’actuació.
4 Establir i difondre pautes, criteris i guies tècniques de gestió ambiental municipal.
4 Atendre les consultes tècniques dels ens locals.
4 Articular mecanismes d’implicació i participació ciutadana.
4 Establir convenis de cooperació tècnica i econòmica entre els ens locals i els

organismes supramunicipals.

Durant l’any 2003 el CILMA ha disposat d’un pressupost de 167.360 €, i per a l’any
2004, de 169.120 €, que li han permès desenvolupar totes les activitats programa-
des.

Pressupost d’ingressos i despeses - Exercici 2003-2004

PRESSUPOST D’INGRESSOS
2003 2004

Capítol Descripció € €

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 100,00 100,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 166.060,00 168.220,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 1.200,00 800,00

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 167.360,00 169.120,00

PRESSUPOST DE DESPESES
2003 2004

Capítol Descripció € €

1 PERSONAL 67.310,00 70.600,00
2 DESPESES DE BÈNS CORRENTS I SERVEIS 95.250,00 93.710,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.800,00 4.810,00

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 167.360,00 169.120,00
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Reunions Assemblea General
Es va celebrar una Assemblea General Ordinària el dia 30 d’abril de 2003, al saló
Onyar de l’Hotel Fornells Park, de Fornells de la Selva. El president va voler agrair a
tothom la seva col·laboració, vist que en el mes de maig s’havien de celebrar les
eleccions municipals i per tant es renovaria la composició de l’entitat. Seguint l’or-
dre del dia, es van admetre quatre nous adherits,1 el president va repassar les acti-
vitats realitzades en l’últim any, es van aprovar els comptes de l’any 2002 i el pres-
supost per a l’any 2003, així com la memòria d’objectius per a l’any 2003, en la qual
s’establien quatre àmbits d’actuacions: informació i sensibilització, formació, coor-
dinació dels ens locals i realització d’estudis i projectes.

Passat el procés electoral, i una vegada els ens adherits van nomenar els seus repre-
sentants, es va celebrar una Assemblea Extraordinària el dia 13 de febrer de 2004 a
la sala d’actes del Centre Cultural de la Caixa de Girona “Fontana d’Or”, amb un ordre
del dia que, a part d’acollir les sol·licituds d’adhesió,1 tractava de l’elecció del pre-
sident del CILMA, dels membres de la Junta Executiva i del nomenament del Secretari
Tècnic. L’Assemblea va aprovar per assentiment l’elecció del candidat Sr. Miquel
Noguer i Planas com a President, i es van elegir els membres de la Junta Executiva.
Quedà vacant la representació de la comarca del Ripollès, ja que no es va presentar
cap candidat dins de termini. Tot seguit s’aprovà el nomenament del Sr. Jaume
Hidalgo i Colomer com a Secretari Tècnic.

Finalment, es va celebrar una Assemblea General Ordinària el dia 24 d’abril de 2004
a les antigues escoles de Ravós del Terri (Cornellà del Terri). Es van admetre dos nous
adherits,1 es va escollir el representant de la comarca del Ripollès a la Junta
Executiva, el president va informar de les darreres activitats i es van aprovar els
objectius i les properes actuacions, englobats en quatre eixos: la projecció del CILMA
vers els municipis i la societat, el servei i la comunicació vers els associats, la dina-
mització dels òrgans del CILMA i l’establiment de vincles de col·laboració amb altres
administracions i institucions. Tot seguit es van aprovar els comptes de l’any 2003
i el pressupost per a l’any 2004.

3.1 Reunions dels
òrgans de govern

Els membres de la Junta Executiva
escollits en l’Assemblea Extraordinària

de 13 de febrer de 2004.

3 Resum d’activitats
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Reunions Junta Executiva
Al llarg de l’any 2003 tan sols es va realitzar una reunió de la Junta Executiva, el 20
de març de 2003. El president va informar de les darreres activitats del CILMA: de la
publicació dels projectes presentats al Premi Medi Ambient a iniciatives locals 2002,
de la publicació de la memòria d’activitats de l’any 2002, de la reunió a Madrid amb
el Secretari d’Estat d’Infraestructures, en la qual es varen establir les bases de la
col·laboració tècnica en relació al traçat del TGV. També es va presentar l’esborrany
d’un desplegable amb informació del transport públic a les comarques de Girona,
amb consells i informació per sensibilitzar la ciutadania, i se’n va aprovar la publi-
cació. Un altre punt va ser la convocatòria de l’Assemblea General i el seu ordre del
dia. Per acabar, van ser aprovats els comptes de l’exercici 2002 i la relació de les fac-
tures abonades.

L’any 2004, es van convocar quatre Juntes Executives. La primera es va celebrar el 9
de març de 2004 amb la incorporació dels membres escollits en l’Assemblea
Extraordinària del 13 de febrer. Es van escollir els vicepresidents primer i segon i els
vocals responsables de les diferents comissions. Tot seguit es va presentar el treball
proposta de millora del traçat del TGV al seu pas per les comarques de Girona, que
va realitzar l’enginyeria Equip Tècnic Santandreu; es va proposar completar-lo amb
la incorporació de mesures correctores que evitin la incomunicació entre espais i tot
seguit es va aprovar fer-ne la presentació en la propera Assemblea General. A con-
tinuació es van valorar les propostes presentades a l’oferta de serveis per a la con-
fecció d’una nova plana web, i se’n va escollir una. També es va aprovar el plec de
condicions per a la contractació del servei de premsa i difusió. Un altre tema trac-
tat va ser l’aprovació dels comptes de l’exercici 2003 i del pressupost per a l’any
2004. Finalment es va decidir convocar l’Assemblea General i el seu ordre del dia.

La segona Junta Executiva es va celebrar el 21 de juny de 2004. El president va infor-
mar de les darreres activitats dutes a terme. Es va aprovar la creació d’una comissió
d’Eficiència Energètica i Energies Renovables, i se’n nomenà responsable el senyor
Enric Pardo, i també s’aprovà la signatura del protocol de col·laboració per a l’acti-
vació d’un consorci públic per a la creació d’un Centre de Suport a les Ordenances
Solars a Catalunya. Un altre tema que es va tractar va ser l’aprovació de la propos-
ta sobre delegació de facultats de contractar de la Junta Executiva i sobre procedi-
ments d’adjudicació de contractes. També es va aprovar el pla de treball per al segon
semestre i, finalment, es van aprovar les bases de la nova edició del Premi Medi
Ambient a iniciatives locals 2004.

El 5 d’octubre de 2004 es va celebrar una nova Junta Executiva. Prèviament els tèc-
nics de l’empresa adjudicatària per a l’elaboració de la nova web van presentar-ne el
disseny i el funcionament, i en van explicar les característiques. Tot seguit el presi-
dent va informar de les últimes actuacions dutes a terme i, en especial referència al
TGV, va informar de la presentació del treball “Proposta de modificacions del traçat
del TGV al seu pas per les comarques de Girona” al Ministeri de Foment. Es va apro-
var la composició del jurat per al Premi Medi Ambient a iniciatives locals 2004. Un
altre tema va ser l’aprovació d’un conveni de col·laboració amb la Universitat de
Girona per a la creació d’una taula de treball que elabori una ordenança de cons-
trucció sostenible. 

L’última reunió de la Junta Executiva es va realitzar el 13 de desembre de 2004. El
President va informar de les darreres activitats dutes a terme. Tot seguit es va apro-
var el pressupost per a l’any 2005 i el pla de treball. Es va acordar convocar
l’Assemblea General i establir el seu ordre del dia. També es va recolzar la proposta
del veredicte del jurat del Premi 2004. Es va aprovar la creació d’una comissió de
Qualitat Ambiental i se’n nomenà responsable el senyor Jordi Batchelli. Finalment,
es va analitzar l’estat del pagament de les quotes dels anys 2002, 2003 i 2004, i s’a-
cordà realitzar una nova reclamació de pagament als ens deutors.
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3.2.1 CONFERÈNCIA “DESENVOLUPAMENT I PERSPECTIVES DEL PROGRAMA DE
GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 2001/2006 (PROGREMIC) A LES COMARQUES
DE GIRONA”

Conferència que es va celebrar en el marc de l’Assemblea General, el 30 d’abril de
2003 a Fornells de la Selva. Va anar a càrrec del Sr. Ramon Tella, gerent de la Junta
de Residus de la Generalitat de Catalunya.

En aquesta conferència es va analitzar en quina fase es trobava el PROGREMIC i les
perspectives de futur que es preveien a les nostres comarques. Les dades que es van
esmentar era l’increment d’un 4,29 % en la generació de residus municipals a les
comarques de Girona al llarg de l’any 2002 respecte a l’any 2001.

En base a aquest programa es van establir uns eixos d’actuació (prevenció, valoració,
disposició del rebuig en dipòsit controlat, divulgació i comunicació i les directrius per
a la gestió dels residus comercials) per minimitzar la generació de residus municipals.
És en aquest sentit que es van marcar uns objectius 2003/2006 per estendre el servei
de deixalleries a tota la població, minimitzar el rebuig, potenciar la recollida selectiva
de residus especials i fomentar els circuits de recollida en els establiments comercials.

3.2.2 SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE LES NOVES ORDENANCES FISCALS EN
RESIDUS MUNICIPALS

El dia 2 d’octubre de 2003 a la Fontana d’Or de Girona es va celebrar una sessió infor-
mativa sobre les noves ordenances fiscals en residus municipals, amb motiu de l’en-
trada en vigor de les lleis 15/2003 i 16/2003 aprovades el mes de juny de 2003 pel
Parlament de Catalunya, i que modifiquen sensiblement el règim financer i fiscal i
de responsabilitats associats a la gestió dels residus municipals.

En l’obertura de la sessió informativa va intervenir el Sr. Pere Bosch, Diputat Delegat
de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona. A continuació el Sr. Joan Gaya,
assessor de Medi Ambient de la Federació de Municipis de Catalunya, va exposar “El
nou sistema de responsabilitats en la gestió de residus municipals”. Tot seguit el Sr.
Francesc Canalias, responsable de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Garrotxa
i assessor de l’Associació de municipis i Comarques de Catalunya, va exposar les
“Implicacions en les ordenances fiscals de la modificació de la Llei de Residus”.
Finalment es va tancar l’acte amb una taula rodona i de debat entre els assistents.

Les ordenances fiscals han d’interioritzar el cànon de deposició de residus i també
considerar el tractament que donaran als productors de residus comercials, que en la
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nova llei poden afrontar les seves responsabilitats de diferents maneres, segons l’or-
ganització que acordi cada ajuntament.

Alhora, es preveu que el rendiment del cànon estigui destinat a finançar operacions
de valoració de materials, en especial la fracció orgànica, de manera que els ens
locals que recullin quantitats importants de matèria orgànica separada es veuran
beneficiats per retorns procedents de la recaptació del cànon.

Financerament, doncs, apareix un nou mecanisme que reforça les conductes desit-
jades per la política catalana de residus, però que inevitablement produirà incerte-
ses. 

3.2.3 JORNADA INFORMATIVA I DE DEBAT “LES ORDENANCES FISCALS DE
RESIDUS MUNICIPALS”

Seguint amb el debat iniciat a final de 2003 sobre l’adaptació de les ordenances fis-
cals en residus, l’any 2004 s’ha realitzat una sessió de treball i una jornada infor-
mativa i de debat.

La sessió de treball es va realitzar el 23 de juliol a la seu del CILMA, dirigida als
secretaris, als interventors i als tècnics de medi ambient dels ens locals. La base de
la sessió de treball van ser les solucions adoptades pels ens locals dins l’exercici
2004, o bé previstes per a 2005. Per participar era necessari que els tècnics que
haguessin treballat aquests temes ens enviessin documentació que haguessin ela-
borat (estudis tècnics, estudis de costos, ordenances fiscals, relació de preguntes
pendents de resoldre, etc). Així es va poder elaborar un document de síntesi que va
servir com a base de treball per a aquesta sessió amb l’objectiu de posar en comú
aquests temes fiscals, d’intercanviar experiències, d’intentar resoldre dubtes i d’arri-
bar a posicions comunes.

A continuació, el 10 de setembre es va celebrar una jornada informativa i de debat
a la sala d’actes de la Farinera a Girona amb l’objectiu de posar en comú les con-
clusions de la sessió de treball del juliol.

La benvinguda va anar a càrrec del Sr. Jaume Figueras, responsable de la Comissió
de Residus del CILMA. Després hi va haver les intervencions dels senyors Salvador
Serrat, cap del Servei de Residus de l’Ajuntament de Sabadell, i Jordi Colomer, tèc-
nic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, que ens van explicar l’ex-
periència en l’aplicació de noves ordenances fiscals i l’adaptació en la gestió dels
residus municipals. Seguidament el Sr. Joan Gaya, consultor ambiental, va exposar
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les conclusions obtingudes a partir de la sessió de treball del 23 de juliol. Finalment
hi va haver un torn obert de paraules i de debat amb als assistents.

Els assistents van rebre un dossier complet amb informació d’interès relacionada amb
aquests temes (ordenances, taxes, dades, etc.). 

3.2.4 JORNADA “COM PODEM FOMENTAR LA MOBILITAT SOSTENIBLE?” 

La jornada celebrada el 22 de setembre de 2004 a la sala d’actes de l’edifici La
Farinera, de Girona, va tenir com a objectiu donar a conèixer actuacions que s’estan
duent a terme en alguns municipis. També es va informar i debatre sobre la futura
creació d’una autoritat del transport públic a les comarques de Girona. Per últim, es
va donar el punt de sortida a la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible
i Segura, que a Catalunya se celebrava del 8 al 14 de novembre.

La jornada va estar presentada pel Sr. Miquel Noguer, President del CILMA. A conti-
nuació va intervenir el Sr. Pau Noy, President de l’Associació per a la Promoció del
Transport Públic, que va exposar els criteris de la Setmana de la Mobilitat Sostenible
i Segura 2004; el Sr. Fermí Manchado, 7è tinent alcalde i regidor de Mobilitat de
l’Ajuntament de Mataró, intervingué amb la utilització de vehicles de transport
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públic impulsats amb tecnologies alternatives en el seu ajuntament; el Sr. Xavier
Turró, tècnic de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres i coordinador de
l’Agenda 21, va descriure la proposta d’articulació d’un servei de transport col·lec-
tiu entre Figueres i els polígons industrials de l’àrea urbana; el Sr. Lluís Carrasco, cap
tècnic responsable de Mobilitat, Transport i Vialitat de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat, va fer una relació sobre la llei de mobilitat i els ajuntaments, i el Sr. Manel
Nadal, secretari per a la Mobilitat del Departament de Polítiques Territorials i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, tractà el procés d’implantació d’una auto-
ritat del transport a les comarques de Girona.

Tot seguit es va fer una taula de debat sobre l’autoritat del transport a les comar-
ques de Girona, moderada pel Sr. Lluís Planes, consultor en sostenibilitat i democrà-
cia participativa, on van participar, també, el Sr. Daniel Fernández, cap del Servei
Territorial de Ports i Transports de Tarragona; la Sra. Isabel Salamaña, tinent d’al-
calde de Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat de l’Ajuntament de Girona, i el
Sr. David Vila, conseller del Consell Comarcal del Gironès i responsable de la Comissió
de Mobilitat del CILMA. 

3.2.5 JORNADA “EXPERIÈNCIES AL VOLTANT DE LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI A
LES COMARQUES DE GIRONA”

Aquesta jornada es va celebrar el 24 de novembre de 2004 a la sala d’actes del Teatre
de Palafrugell, en el marc de la Setmana de la Custòdia del Territori que organitza-
va la Xarxa de Custòdia del Territori de Catalunya. L’objectiu era donar a conèixer als
ajuntaments la custòdia del territori, mitjançant exemples a les comarques de
Girona. 

Van donar la benvinguda el Sr. Josep Espadalé, responsable de la Comissió Carta de
Tossa -Litoral- del CILMA i regidor de Medi Ambient a l’Ajuntament de Palamós, i la
Sra. Marta Picó, responsable de l’Oficina Tècnica-ANG i La Copa sccl, la qual va infor-
mar que l’ANG, gràcies a una subvenció del Departament de Treball i Indústria, havia
obert un servei gratuït d’assessorament, per a tots aquells municipis que ho sol·lici-
tessin, per a l’adquisició o custòdia de finques en terrenys que tinguin una vàlua
especial per a la connectivitat ecològica i paisatgística entre espais naturals prote-
gits. L’assessorament s’oferia fins a final de desembre.

Al llarg de la jornada el Sr. Jordi Pietx, director de la Xarxa de Custòdia del Territori,
va exposar què implica aquest concepte; també es tractaren temes com l’experièn-
cia de la zona humida de la Camparra (Riudarenes), a càrrec del Sr. Santi Ramos, pre-
sident de la Fundació Emys, o l’experiència de gestió dels Prats de Dall (Cassà de la
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Selva), a càrrec de la Sra. Maite Garrigós, tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament.
També el Dr. Xavier Quintana va presentar el projecte de la recuperació de l’hàbitat
d’amfibis i rèptils aquàtics als aiguamolls del Baix Ter, objecte d’un projecte LIFE; i,
per acabar, el Sr. Xavier Sabaté, coautor de l’estudi sobre la custòdia de les Gavarres,
va exposar-nos aquest treball. Finalment es va fer una taula rodona entre els ponents
i els assistents.

3.2.6 JORNADA “LA LÍNIA DE 400 KV A DEBAT”

Jornada informativa i de debat que es va celebrar a la sala d’actes de la Farinera, a
Girona, el 25 de novembre de 2004, sobre la construcció de dues línies d’intercon-
nexió elèctrica transpirinenca de 400 kV Sentmenat-Vic-Bescanó-Baixàs i Bescanó-
Maçanet de la Selva, amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte, de saber els cri-
teris d’oposició que han sorgit en el territori, de la posició de la Generalitat respec-
te a aquesta infraestructura i de la visió que en tenen els ajuntaments de la
Catalunya Nord. 

La Jornada va ser presentada pel Sr. Miquel Noguer, President del CILMA. Van inter-
venir els senyors Josep Maria Ricart, representant de l’Assemblea en Defensa de les
Terres Nord Orientals; Gérard Amiel, president del Collectif-non a la THT, i Jean
Claude Peralba, president de l’Associació de Municipis contraris a la THT. El debat va
ser moderat pel Sr. Enric Pardo, responsable de la Comissió d’Eficiència Energètica i
Energies Renovables del CILMA. Van excusar la seva presència l’Hble. Sr. Josep Maria
Rañé, conseller de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, i el represen-
tant de Red Eléctrica Española. 

De la jornada va sortir el compromís que el CILMA enviaria a tots els ens locals una
moció tipus que, si creien oportú, podien aprovar-la al ple municipal amb l’objectiu
de demanar que es valorin totes les alternatives possibles i es minimitzi l’impacte
ambiental de la infraestructura. 

17Memòria CILMA 2003/04

Perspectiva general del debat al voltant
de la línia d’alta tensió de 400 kV. Fo

nt
: 
CI

LM
A

1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
A1
A2
A3
A4

         



3.3.1 CURS DE FORMACIÓ “AUTOCOMPOSTATGE I COMPOSTATGE CASOLÀ. COM
RECICLAR ELS RESIDUS QUE PRODUÏM” 

El compostatge casolà, tot i que cal considerar les limitacions en la seva extensió, esdevé
la manera més ecològica d’autogestionar i reciclar els residus orgànics generats a les llars.
És, per tant, una activitat altament positiva que repercuteix també en d’altres àmbits com
l’educació ambiental i l’organització ciutadana. També cal dir que és una bona alternativa
a la posada en marxa de la recollida i gestió de la fracció orgànica en aquells municipis que
no l’han iniciada pel fet de no disposar dels recursos i infraestructures necessaris.

Per donar a conèixer aquestes pràctiques i informar sobre les eines necessàries per portar a
la pràctica el compostatge casolà, es va realitzar aquest curs el 25 i 27 de març i l’1 i 3 d’a-
bril de 2003 a la seu del CILMA. Els assistents van ser tècnics municipals, membres d’enti-
tats i ciutadania en general. L’últim dia del curs es van visitar diferents iniciatives de com-
postatge casolà a les comarques de Girona. La coordinació tècnica va anar a càrrec del Centre
d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA), els quals disposen d’una àmplia experiència. 

3.3.2 CURS DE FORMACIÓ “LA PROBLEMÀTICA DEL SOROLL AMBIENTAL:
MESURAMENT I AVALUACIÓ”

La contaminació acústica ha esdevingut un dels grans problemes que patim avui dia.
Per aquest motiu, i a petició de la Comissió Tècnica d’Activitats Classificades, la qual
es va constituir a final de 2003 en el CILMA, es va organitzar un curs de formació
dirigit principalment als tècnics dels ens locals amb l’objectiu que poguessin ampliar
coneixements per regular, controlar i inspeccionar activitats o comportaments que
generin sorolls en el municipi, així com establir mesures de millora acústica allà on
se sobrepassin els nivells d’immissió.

El curs es va realitzar durant els mesos de setembre i octubre de 2004 amb un total
de 30 hores, entre classes teòriques i pràctiques. La coordinació tècnica va anar a
càrrec del Grup de Recerca en Enginyeria de Fluids, Energia i Medi Ambient (GREFE-
MA) de la Universitat de Girona, i es va comptar amb el suport del Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
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3.3.3 CURS DE FORMACIÓ “APLICACIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS EN LA
JARDINERIA MUNICIPAL”

A petició de diversos ens locals es va organitzar aquest curs específic sobre l’apli-
cació de criteris ambientals a la jardineria municipal per minimitzar l’impacte
ambiental que aquesta activitat generalment ocasiona.

En el curs, que es va realitzar el 16, 18, 23 i 25 de novembre de 2004, es van donar
a conèixer recursos per potenciar les funcions de la jardineria municipal i minimit-
zar alhora els seus impactes ambientals negatius. Es va incidir en aspectes estratè-
gics, com el disseny, la planificació i la funcionalitat, però també en aspectes de
gestió, com el reg, el control fitosanitari, la fertilització, o la poda. En definitiva,
es van exposar criteris per obtenir la màxima funcionalitat del verd urbà, fer-ne una
gestió adequada, i valorar-lo com a recurs didàctic per als ciutadans.

El curs estava dirigit principalment als responsables del disseny, de la planificació i
de la gestió de la jardineria municipal. Va constar d’una part teòrica i d’una de pràc-
tica amb visites a diferents municipis. Va ser impartit per tècnics agrònoms de
Minuartia, els quals disposaven d’una àmplia experiència en l’àmbit municipal. 
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3.4.1 JORNADA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC A CATALUNYA

Aquesta jornada es va celebrar a Palamós el 5 de maig de 2003, amb l’objectiu d’es-
tudiar i reflexionar sobre el desenvolupament estratègic a l’àmbit territorial de les
comarques de Girona, organitzada per l’Observatori de Desenvolupament Estratègic
a Catalunya. Una de les ponències sobre desenvolupament sostenible a escala local
va anar a càrrec del Sr. Ramon Fortià, fins aleshores Secretari Tècnic del CILMA i
coordinador de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona.

3.4.2 TAULA SECTORIAL: PLANEJAMENT I CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE A LA SELVA

El Consell Comarcal de la Selva va impulsar la creació d’una taula sectorial sobre el
planejament i la construcció sostenible amb l’objectiu de recerca d’estratègies a
escala supramunicipal per tal de concretar un model de planejament i de construc-
ció més sostenible. Les trobades es van realitzar a Santa Coloma de Farners entre els
mesos de juliol i de novembre de 2003. El CILMA va participar en el grup de treball
de planejament sostenible del territori.

3.4.3 CONFERÈNCIA “PODEM VIURE DESPLAÇANT-NOS MENYS I MILLOR?”

En el marc del Dia Europeu Sense Cotxes, 22 de setembre de 2003, es va celebrar a
Lloret de Mar una conferència a càrrec del CILMA en què el Sr. Lluís Planes, consul-
tor en sostenibilitat i democràcia participativa, va exposar els impactes actuals en
la mobilitat. També va donar solucions per desplaçar-se amb altres mitjans que no
fossin el vehicle privat, ja que això no és l’única solució. Finalment va plantejar
qüestions referents a la mobilitat de Lloret de Mar.

3.4.4 JORNADA DE MILLORA DE LA MOBILITAT EN ELS DESPLAÇAMENTS A LA
FEINA 

Jornada celebrada el 26 de desembre de 2003 a Girona. L’objectiu d’aquesta jorna-
da, organitzada per CCOO, era establir les bases per solucionar els problemes de
mobilitat laboral. Des del CILMA, el Sr. Lluís Planes, consultor en sostenibilitat i
democràcia participativa, va donar la visió de les causes profundes de la mobilitat,
i va plantejar al mateix temps solucions participatives. També va presentar el des-
plegable sobre transport públic i mobilitat sostenible de les comarques de Girona.

3.4 Intervenció en
jornades i congressos
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3.4.5 II CONGRÉS D’ENGINYERIA EN LLENGUA CATALANA. ENGINYERIA,
DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL I GLOBALITZACIÓ

Aquest Congrés va tenir lloc a Andorra els dies 19, 20 i 21 de novembre de 2004,
organitzat per l’Associació Enginyeria i Cultura Catalana. L’objectiu del Congrés era
aplegar els enginyers que treballen en el teixit d’empreses i institucions de l’Arc
Mediterrani (País Valencià, Catalunya, Andorra i Illes Balears) i reunir els professio-
nals de les diverses especialitats de l’enginyeria que estan interessats a aprofundir
interdisciplinàriament en la repercussió social de la seva activitat professional.

El Sr. Josep Amat, enginyer industrial i responsable de la Comissió d’infraestructures del
CILMA, va fer una comunicació, en l’àmbit de l’enginyeria i el desenvolupament territorial,
sobre “El traçat del TGV per les comarques de Girona: necessitat d’un compromís amb l’im-
pacte ambiental”, en què va incidir en el consens obtingut per a aquesta infraestructura.
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3.4.6 JORNADA TÈCNICA “PROPOSTES PER A UNA MOBILITAT ENERGÈTICAMENT
SOSTENIBLE”

Aquesta jornada es va celebrar el 10 de novembre a la seu del Consell Comarcal de
la Selva, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2004. Es va
dividir en dues sessions: la mobilitat i la seva interacció amb el consum energètic i
l’efecte sobre el canvi climàtic, així com les actuacions per a una mobilitat més sos-
tenible. El Sr. Enric Pardo, responsable de la Comissió d’Eficiència Energètica i
Energies Renovables del CILMA, va participar en la inauguració de l’acte juntament
amb el subdirector de l’ICAEN i el president del Consell Comarcal de la Selva.

Jornada
EINES DE COMPRA VERDA I ECOPRODUCTES

Jornada de treball a partir de l’estudi que va encarregar l’Àrea de Medi Ambient de
la Diputació de Barcelona sobre “Eines per a la compra verda municipal” al grup de
recerca i ecodisseny d’Elisava. La jornada posava de manifest les barreres que difi-
culten la compra verda municipal i els mecanismes que poden incentivar-la.

Data i lloc
20 de febrer de 2003, Barcelona.

Ponents
Diputació de Barcelona, Centre d’Estudis Ambientals (UAB), Recerca-Elisava Escola
Superior de Disseny, responsables de compra de diversos ajuntaments i dues empre-
ses que ofereixen productes ecològics.

Organització
Grup d’Ecologia Urbana de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, de la
Diputació de Barcelona.
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Jornada 
AGENDA A L’ACCIÓ: ACCIÓ LOCAL 21

En aquest acte es van presentar un conjunt d’experiències municipals en diferents
àmbits que mostraven la implantació d’accions per afavorir la sostenibilitat.

Data i lloc
15 de maig de 2003, Castell de Montesquiu.

Ponents
Diputació de Barcelona, consultoria ambiental, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
Ajuntament de Sant Joan Despí, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Sitges,
Ajuntament de Barcelona i Ajuntament de Rubí.

Organització
Diputació de Barcelona.

Jornada
INICIATIVA ESTRATÈGICA PER A LA GESTIÓ INTEGRADA DE ZONES COSTANERES
DE CATALUNYA

Aquesta jornada es va celebrar en el marc del projecte Interreg IIIB-Medoc: ENPLAN
“d’avaluació ambiental de plans i programes”. Va ser la primera d’un seguit de tro-
bades de consulta, en el marc de la iniciativa estratègica que ha impulsat la
Generalitat de Catalunya, amb els diferents agents que interaccionen en el litoral
amb l’objectiu de generar una àmplia reflexió sobre el model de litoral que es vol,
més encaminat cap a la sosteniblitat.

Data i lloc
16 de juliol de 2003, Sant Feliu de Guíxols.

Ponents
Generalitat de Catalunya, Centre Temàtic Europeu de Territori i Medi Ambient (CTET-
MA), Ministeri de Medi Ambient, Centre d’Estudis del Mar (NEREO), DEPANA, respon-
sable del Programa Europeu EUROSION, Fundació AGBAR i Ajuntament de Barcelona.

Organització
Generalitat de Catalunya.

Jornada
LLEI DE MOBILITAT 

L’objectiu de la trobada va ser oferir una visió tècnica, jurídica i pràctica sobre els
diversos conceptes que es van introduir amb la Llei de mobilitat. Entre els seus
objectius hi havia el de donar prioritat als sistemes de transport més sostenibles,
fomentant la intermodalitat, i tenint cura de la seguretat i la minimització del con-
sum de recursos energètics i de sòl.

Data i lloc
22 de setembre de 2003, Barcelona.

Ponents
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Associació per a la Promoció
del Transport Públic (PTP).

Organització
Generalitat de Catalunya.
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Jornades
EL FUTUR DE L’ESPAI NATURAL DE L’ARDENYA-CADIRETES

Jornada que va tenir l’objectiu de crear debat en referència al Pla Estratègic del
Massís de les Cadiretes, el qual ha de ser l’eina que defineixi la futura gestió i pla-
nificació d’aquest espai natural.

Data i lloc
12, 13 i 14 de desembre de 2003, Vidreres.

Ponents
Representants dels ajuntaments que formen part de l’espai natural, Departament de
Medi Ambient, Consorci de l’Alta Garrotxa, Consorci de les Gavarres, Fundació
Territori i Paisatge, Centre d’Estudis Avançats de Blanes, Universitat de Girona, etc.

Organització
Ajuntaments de Caldes de Malavella, Llagostera, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols,
Santa Cristina d’Aro, Tossa de Mar i Vidreres.

Congrés
DEBAT COSTA BRAVA

Aquest congrés tenia l’objectiu de fer balanç de la planificació territorial, el desen-
volupament urbanístic i el model turístic de la Costa Brava d’aquests últims anys i
fer una nova reflexió i posada en comú del que s’ha fet i cap a on s’ha d’anar.

Data i lloc
5 i 19 de març, 2 i 16 d’abril de 2004 a Roses, Palafrugell, Blanes i Sant Feliu de
Guíxols.

Ponents
Plataformes i entitats ecologistes, representants polítics, universitats, fundacions
representants de cambres de comerç, professionals i experts, etc.

Organització
Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Sessió demostrativa
L’ÚS DEL BIODIÈSEL EN EL TRANSPORT PÚBLIC

Sessió en la qual es va valorar la incorporació del biodièsel en el transport públic:
logística de distribució, costos, beneficis ambientals i incorporació de clàusules en
els plecs de condicions dels concursos per contractar el transport públic.

Data i lloc
10 de març de 2004, Santa Coloma de Farners.

Organització
Consorci Mediambiental de la Selva i Consell Comarcal de la Selva.
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Jornada
L’AVALUACIÓ DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE CATALUNYA

En aquesta jornada es va fer balanç dels 10 anys de l’aprovació del PEIN i alhora es
van apuntar les perspectives i reptes de futur que tenen plantejats els espais natu-
rals protegits a Catalunya.

Data i lloc
16 de març de 2004, Girona.

Organització
Institució Catalana d’Història Natural i Universitat de Girona.

Sessió informativa
DISTRIBUCIÓ DEL RETORN DEL CÀNON 

El retorn del cànon té per objectiu incentivar la millora de la gestió dels residus
municipals, i especialment la recollida selectiva i tractament de la fracció orgànica.
Aquesta sessió va servir per informar dels tràmits que han de seguir els ens locals
per al seu retorn.

Data i lloc
12 de maig de 2004, Girona.

Organització
Agència de Residus de Catalunya.

Debat
EL FUTUR ENERGÈTIC DE GIRONA

Sessió per debatre i planificar com proveir d’energia l’àrea urbana de Girona a través
d’un nou model energètic.

Data i lloc
15 de maig de 2004, Girona.

Ponents
Universitat de Girona, Associació Espanyola de Productors d’Energies Renovables,
Generalitat de Catalunya, Assemblea en Defensa de les Terres Nord-Orientals i
Ajuntament de Girona.

Organització
Ajuntament de Girona.
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3.6 Trobades de la Xarxa
Tècnica
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Fòrum Barcelona 2004
FÒRUM DIÀLEGS

En el bloc temàtic de Ciència, Coneixement i Desenvolupament Sostenible va realit-
zar-se el diàleg sobre Energia, en què es va plantejar l’aposta per l’estalvi i per les
energies renovables, així com també la continuació i el desenvolupament de noves
tecnologies, que és la base en la recerca d’una gestió sostenible de l’energia.

Data i lloc
2 i 3 de juny de 2004, Barcelona.

Organització
Fòrum Barcelona 2004.

Debat públic
PLA TERRITORIAL DE L’EMPORDÀ

El Govern de la Generalitat s’ha compromès a elaborar els plans territorials que han
d’assenyalar les línies per al desenvolupament sostenible del territori català i també
elaborar-los amb àmplia participació pública. Les trobades es van estructurar en
l’àmbit dels ens locals, així com en l’àmbit de la ciutadania i les entitats. 

Data i lloc
13 d’octubre de 2004 a Figueres.

Organització
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
i Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona.

3.6.1 COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE ACTIVITATS CLASSIFICADES

El 18 de novembre de 2003 es va crear un grup de treball sobre l’aplicació de la Llei
3/98 de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. Aquest grup, integrat
per tècnics, constitueix una comissió per debatre i intentar resoldre, amb l’ajuda
d’experts, problemàtiques concretes i aspectes pràctics derivats de l’aplicació de la
Llei 3/98 en els seus àmbits. Es va acordar que la majoria de trobades es farien vir-
tualment a través d’un fòrum a la web del CILMA, d’accés restringit a tècnics i
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experts, i es minimitzarien les trobades físiques, que es deixarien només per a temes
d’envergadura.

La segona trobada va ser el 27 de gener de 2004 a Girona, per informar i debatre sobre
l’avaluació del soroll ambiental en base a l’aplicació de la nova Llei 16/2002 de pro-
tecció contra la contaminació acústica. La sessió va anar a càrrec de la Sra. Maite
Majó, responsable d’avaluació del soroll del Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta sessió va sortir la necessitat de preparar un
curs de formació específic per als tècnics dels ens locals que tenen competències en
l’anàlisi del soroll ambiental, per ampliar coneixements en el mesurament, l’avaluació
i la redacció d’informes. Finalment, aquest curs es va realitzar els mesos de setembre
i octubre de 2004 amb la col·laboració tècnica de la Universitat de Girona.

3.7.1 COORDINACIÓ DE LES CAMPANYA EUROPEA “A CIUTAT SENSE EL MEU
COTXE!” - SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2003 I 2004

Per promoure la participació dels ajuntaments i de les altres administracions de les
comarques de Girona, el CILMA els va informar de la campanya i se’ls va convidar a
participar-hi. L’any 2004 s’hi van adherir 21 municipis, tres Consells Comarcals i la
Universitat de Girona, és a dir, va augmentar lleugerament el nombre d’ens locals
adherits, que l’any 2003 només havien estat 16 municipis i dos Consells Comarcals.

Per a la difusió de propostes d’actuacions, l’any 2004 el CILMA va organitzar, el dia
22 de setembre, coincidint amb el Dia Europeu sense Cotxes, una jornada per acon-
sellar les administracions com fomentar i gestionar una mobilitat sostenible. Es va
donar a conèixer el catàleg d’actuacions municipals “40 propostes per a una mobili-
tat local més sostenible”, que serà un instrument de gran ajuda per als ens locals
que decideixin implantar mesures permanents en les properes edicions. 

Des del CILMA es van coordinar les adhesions amb el control dels requisits que s’es-
tablien. Es van trametre periòdicament al Departament de Medi Ambient i Habitatge
les adhesions rebudes. 

Per a la difusió de la campanya a la ciutadania, els dies 19 de setembre de 2003 i 7
de novembre de 2004, un dia abans d’iniciar-se les respectives setmanes, es van
publicar uns anuncis en premsa en els diaris El Punt i Diari de Girona amb les acti-
vitats més destacades que portarien a terme els municipis adherits a la campanya.

A continuació hi ha una relació de les mesures permanents i de les activitats implan-
tades pels ens locals en les dues edicions.
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Dia sense Cotxes i Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Del 22 al 28 de setembre de 2003.

Ens locals Mesures permanents

Banyoles - C1- Promoure els aparcaments per a bicicletes per fomentar l’ús
d’aquest mitjà de transport alternatiu. 

La Bisbal - A1 - Conversió en zona de vianants, tots els dies de la setmana,
d’Empordà dels carrers Sta. Maria del Puig i Donzelles, del nucli antic.

- C1- Instal·lar un nou aparcament de bicicletes en el Parc
Infantil i de Lleure del Camp dels Capellans.

- F1- Obrir un apartat dins la web municipal sobre desplaçaments
a peu i bicicleta. -

Blanes - A3- Se seleccionaran alguns carrers només per a circulació
motoritzada de veïns.

- B2- Circuit de carril per a bicicletes: estudi i planificació.
- F1- Webs i serveis d’informació: s’amplia i complementa la

informació existent actualment amb informació de més utilitat
per afavorir la mobilitat.

Cassà de la - A2- Tancament al trànsit de la Plaça de la Coma durant tardes
Selva i/o vespres del cap de setmana durant l’agost.

- C1- Col·locació de quatre nous aparcaments per a bicicletes
davant de la biblioteca municipal.

- E1- Elevació de la calçada d’un tram de carrer, davant de la
biblioteca i escola d’art municipal.

Castelló - B2 i B3- S’està construint una via verda que uneix el nucli de
d’Empúries població de Castelló d’Empúries amb Empuriabrava. Aquesta via

passa per sobre del terraplè de la Muga. Permet únicament el
pas de vianants i transport en bicicleta, i n’augmentarà
notablement la utilització en ser una via segura. A la vegada,
en resseguir el bosc de ribera del riu la Muga, esdevé una via
de gran bellesa i interès ecològic, en la qual és possible
l’observació d’una quantitat important d’espècies vegetals i
animals.

- C1- Es disposaran aparcaments per a bicicletes, repartits entre
l’Institut i l’Escola Ruiz Amado.

Celrà - A3- Restricció del trànsit al nucli antic.
- D2- Localització de dues marquesines amb aixopluc en el lloc

d’aturada de l’autobús interurbà, i campanya d’informació dels
horaris del transport públic (autobús i tren).

Figueres - C1- Creació d’un nou aparcament per a bicicletes a l’estació de
tren de Renfe. Aquest nou aparcament ha de permetre afavorir
la intermodalitat bicicleta-tren i donar un nou servei als
usuaris del ferrocarril de Figueres. S’ha previst ubicar aquest
nou aparcament a l’interior d’un pàrquing de vehicles i així
aprofitar el sistema de vigilància.

- D3- Nova línia del transport públic urbà de Figueres. Aquest any
2003 s’ha posat en funcionament la tercera línia del bus urbà
de Figueres. Aquesta tercera línia s’incorpora a les dues ja
existents i permet cobrir amb transport públic la totalitat de la
ciutat, connectant-ne els diversos barris amb el centre.

- D3/D5- Adquisició de dos nous autobusos urbans. L’empresa
municipal Fisersa Transports ha adquirit dos nous vehicles, fet
que aporta una millora de la dotació. Aquests dos nous vehicles
incorporen el sistema de pis baix, que els fa molt més
accessibles.

- E1- Pla de Pacificació del trànsit de la Rambla de Figueres.
L’execució del Pla de Restauració i Reforma de la Rambla
també ha comportat una modificació de la mobilitat d’aquest
espai. A part de l’increment de l’espai per a vianants i la
reducció de l’espai destinat als vehicles (reducció de l’amplada
de calçada i eliminació d’aparcaments), s’ha començat a
aplicar el Pla de Pacificació, que comporta una reducció i
ordenació del trànsit a la Rambla. S’han establert uns horaris
de càrrega i descàrrega i s’ha prohibit el trànsit en
determinades franges horàries.

- J1- Mesures per incrementar l’accessibilitat de les persones.

Activitats de la SMSS i del DSC

- Es fa una bicicletada popular per alguns carrers de la ciutat per
promoure el Dia sense Cotxes.

- Bicicletada popular.
- Carrers parcialment destinats a vianants.

- Mailing a joves entre 14 i 25 anys per a regal de bitllet d’autobús
per anar a Girona; cartells explicatius de campanya del Dia sense
Cotxes per tot el poble.

- Regal de quatre bicicletes híbrides mitjançant un programa-
concurs a la ràdio municipal.

- Difusió de la via verda paral·lela al riu la Muga com a vial
exclusivament de vianants i/o de bicicletes.

- Pancartes informatives a les dues entrades del municipi.

- Dilluns 22 de setembre. Prova comparativa amb diferents mitjans
de mobilitat (peu, bici, moto, cotxe, transport públic). Cas
pràctic de càlcul del temps i del cost de desplaçament entre dos
indrets de la ciutat amb mitjans diferents.

- Dimarts 23. Donar un present a tothom que aquell dia utilitzi el
transport públic municipal o la bicicleta en els seus
desplaçaments. Un entrepà, una beguda, una rosa a tothom que
aquell dia vagi a comprar, a l’escola, a la feina amb transport
públic o amb bicicleta. S’ubicarà un punt d’informació a la
Rambla.

- Dimecres 24. Presentació dades globals de funcionament del
transport públic a Figueres.

- Dijous 25. Resseguir la ciutat amb els mitjans de comunicació per
posar de manifest l’incivisme d’alguns usuaris.

- Divendres 26. Control sobre motocicletes. Control de sorolls i ús
del casc a càrrec de la Policia Local. 

- Dissabte 27. El centre sense cotxes. Ampliació de la zona de
vianants. Tancament i eliminació de vehicles (zones d’aparcament
incloses) de la zona Rambla-Monturiol-Caamaño-Pujada del
Castell. Espectacles d’ocupació de l’espai viari.
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Ens locals Mesures permanents

Girona - A1- Aplicar a partir del 22 de setembre un nou horari de
càrrega i descàrrega més restringit i pactat amb associacions de
comerciants al barri vell i al sector Mercadal (de 7 a 11 hores).

- J1- Visites de la gent gran a la Policia Municipal, possibles
gràcies a la instal·lació d’un ascensor. 

Jafre - E1- Mesures per a la pacificació del trànsit.
- J1- Pla d’Accessibilitat.

Olot - C1- Aparcament de bicicletes.
- F1- Serveis d’informació per fomentar desplaçaments a peu i en

bici.
- G1- Foment del cotxe compartit.
- H1- Seguretat vial: educació als alumnes de centres

d’ensenyament.

Palafrugell - J1- En redacció: Pla d’accessibilitat de Palafrugell, iniciat l’abril
de 2003.

- G1- Foment cotxe compartit.
- H1- En estudi: experiència pilot del projecte “Camins segurs

escolars“, promogut pel CILMA, el BACC i Mou-te en Bici, per a
una escola del municipi.

- C2- En estudi: projectar una zona d’aparcaments dissuasius al
costat de la nova estació d’autobusos del municipi.

Palamós - B3- Carrils per caminar. Adequació d’una part dels camins de
ronda del municipi de Palamós.

- F1/ G1- Crear dins de la pàgina web oficial de l’Ajuntament de
Palamós un tauler d’anuncis on es puguin comunicar els
ciutadans de Palamós per poder compartir cotxe en els seus
desplaçaments. També s’hi informarà de jornades ciclistes i
actes relacionats amb la mobilitat.

Ripoll - C1- Intentar implantar l’ús de la bicicleta per als desplaçaments
al lloc de treball.

- G1- Cotxe compartit.
- H1- S’intentarà implantar l’educació viària a les escoles del

municipi.

Roses - H1- Educació vial i sobre mobilitat dirigida als alumnes de
centres educatius.

Sant Feliu - C1- Aparcaments de bicicletes en diferents equipaments i
de Guíxols espais de la ciutat per afavorir l’ús d’aquest mitjà de transport.

(Nova biblioteca, CC Tueda, Plaça Salvador Espriu, Rambla Vidal
i Platja de Sant Feliu de Guíxols).

- C2/C3- Ordenança de regulació del trànsit de vehicles pesants i
estacionament a la ciutat. Establiment d’un pàrquing de
vehicles pesants a l’entrada de la població.

- E1- Passos elevats de vianants al carrer Enric Hériz. Pacificació
del trànsit al carrer Algavira.

- F1/G1- Millora de la web municipal, en concret en la permanència
i fàcil accés al tauler d’anuncis per compartir vehicles.

Tossa de - E1- Barrera de protecció al parc de l’àncora.
Mar - B2- Carril bici de Tossa a Llagostera.

- D6- Vehicle elèctric per a la Deixalleria municipal.
- H1- Seguretat vial: barana de seguretat que separa un parc de

la carretera, i material educatiu per a les escoles.

Activitats de la SMSS i del DSC

- Durant la setmana, preu únic d’1 € per tot el dia amb
independència del nombre de viatges. Bitllet gratuït per a les
persones jubilades.

- Ruta de barri a barri caminant.
- Joc de l’Oca destinat a tots els infants i joves.

- Activitats informatives.

- Estand informatiu al Firal.
- Obsequi d’un tiquet d’autobús urbà en cada viatge
- Ampliació de l’horari a zona de vianants.
- Policia Local patrullant en bici.

- Espectacle de putxinel·lis, sobre l’accessibilitat dels discapacitats
físics, a la biblioteca municipal.

- Jocs i activitats al carrer promogudes per diverses entitats locals.

- Articular el C/ Mn. Jacint Verdaguer al llarg de tota la setmana
com a carrer per a vianants. El carrer Mn. Jacint Verdaguer
connecta amb tres escoles del municipi (Col·legi La Salle,
Col·legi Ruiz Giménez i Col·legi Vedruna). Aquesta setmana, en
horari escolar, es tallarà la circulació rodada entre les 8,00 h i les
18,00 h, i es prohibirà estacionar al costat de la vorera. Aquesta
actuació es coordinarà conjuntament amb la Policia Local.

- Al llarg de la setmana el transport públic local serà gratuït.
- El dissabte 27 de setembre es realitzarà una bicicletada popular

oberta a tothom. L’itinerari serà una ruta turística per descobrir
els indrets més atractius de la ciutat.

- Durant la setmana es realitzarà un fòrum en el qual es convidarà
a participar tots els col·lectius palamosins amb problemes
d’accessibilitat (discapacitats, llar de jubilats...), per poder
debatre si cal un pla d’accessibilitat al municipi i, en cas que sigui
així, quines són les directrius que hauria de seguir aquest pla.

- El seguiment de la setmana europea de la Mobilitat Sostenible i
Segura a Palamós tindrà una amplia cobertura informativa a
través de la radio i televisió local.

- Es posarà en marxa dins de la pàgina web de l’Ajuntament de
Palamós (http://www.palamos.org) un apartat que servirà per
donar tota mena d’informació al llarg de la setmana de les
activitats que es duguin a terme. També hi haurà un tauler
d’anuncis on es puguin posar en contacte ciutadans que estiguin
disposats a compartir el seu cotxe per anar a la feina, a la
universitat, etc.

- Concentració de bicicletes i recorregut pel centre, que estarà
tancat al trànsit de vehicles.

- Dia 21 Bicicletada popular i visita guiada als Aiguamolls de l’Empordà.
- Dia 22 alguns carrers tancats.

- Dia 22 bus urbà gratuït. El bus interurbà de la Vall d’Aro, també.

- Activitats al carrer.
- Sortida en bici.
- Campanyes de sensibilització.
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Ens locals Mesures permanents

Consell - B2- Es preveu dissenyar i senyalitzar rutes amb criteris de 
Comarcal de centre BTT que enllacin diverses poblacions de la comarca.
la Cerdanya - D3 i D4- En el marc del decret 128/2003 es preveu reestructurar

les línies de transport públic per carretera, així com adequar i
ampliar els horaris a les necessitats des usuaris i generar el màxim
nombre d’enllaços entre elles amb altres mitjans de transport.

- F1- S’està fent un recull d’horaris i d’informacions sobre mobilitat
que es posaran a disposició del públic a través de la web i de les
diferents oficines d’informació i turisme de la comarca.

- H1- Es continuarà el projecte d’educació per a la mobilitat als
centres educatius de la comarca.

- I1- Se signarà un pacte per a la mobilitat que permeti regular i
coordinar la mobilitat a la comarca.

Consell
Comarcal del
Gironès

Activitats de la SMSS i del DSC

- Bicicletada popular (dia 28).
- Programes breus als mitjans de comunicació locals tractant

diferents temàtiques relacionades amb la mobilitat.

- Subvenció de bitllets d’autobús.
- Informació viària als ciutadans.
- Suport a les activitats dels ajuntaments de la comarca.

Ens locals Mesures permanents

Arbúcies - Pla de mobilitat sostenible.
- Descripció i definició d’un Camí Escolar. 
- Noves places aparcament bicis.
- Nous passos per a vianants.
- Nous aparcaments dissuasius per a cotxes.

Blanes - Increment d’oferta de transport públic.
- Millora d’accessibilitat en autobusos.
- Creació de carril bici.
- Noves zones aparcament bicis.
- Ampliació informació a la web de l’Ajuntament sobre transport i

mobilitat.

Cassà de la - Noves places aparcament bicis.
Selva - Campanya informació bones pràctiques i seguretat viària a les

escoles.

Castelló - Via Verda Castelló d’Empúries-Empuriabrava.
d’Empúries - Inici de l’Agenda 21 escolar.

- Campanya de sensibilització d’una mobilitat més sostenible.

Celrà - Proposta Via Verda.
- Promoció del cotxe compartit.
- Elaboració d’un llibre sobre mobilitat, per part de l’escola

bressol, l’escola i l’institut.

Fornells de - Ampliació horaris transport públic.
la Selva - Campanyes de reducció i racionalització de l’ús del transport privat.

Girona - Prohibició d’aparcar les motos a les voreres.
- Senyalització de zona 30 al barri de Sant Narcís.
- Acabament carril bici al barri Güell.

Activitats

- Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat més
sostenible.

- Concurs de pintura ràpida.
- Dia 12: Xerrada-col·loqui Presentació del nou Pla de Mobilitat

d’Arbúcies.

- Presentació de les mesures permanents.
- Presentació del Pla d’Accessibilitat 2004.
- Passejada popular amb bicicleta.
- Dia 12: Conferència Contribució del transport públic i altres

formes de mobilitat alternatives a la reducció de l’ús irracional de
l’automòbil.

- Activitats de difusió i informació de bones pràctiques i seguretat
viària a les escoles.

- Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat més
sostenible.

- Sortides en bicicleta i caiac.

- Elaboració d’un llibre sobre mobilitat, per part dels alumnes de
l’escola bressol, l’escola i l’institut.

- Difusió del cotxe compartit.
- Passejada popular amb dues o més rodes.

- Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat més
sostenible.

- Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat més
sostenible: bitllet de preu únic, gratuïtat transport públic per a
jubilats, tancament de carrers al trànsit, visita a la central de
trànsit, promoció del desplaçament a peu...
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Ens locals Mesures permanents

Juià - Proposta Via Verda.
- Promoció del cotxe compartit.
- Elaboració d’un llibre sobre mobilitat, per part de l’escola

bressol, l’escola i l’institut.

La Bisbal - Campanya de sensibilització dirigida als escolars sobre la 
d’Empordà mobilitat sostenible.

- Campanya de difusió dels efectes beneficiosos sobre la salut
dels hàbits de caminar i d’anar en bicicleta. 

Lloret de - En el marc de l’Agenda 21 Local, realitzar un pacte per a la 
Mar mobilitat sostenible.

- Primera fase del Pla d’accessibilitat municipal, suprimint
barreres arquitectòniques.

- Nous carrils bici.
- Primers itineraris de camins segurs escolars.

Mont-ras - En el marc de l’Agenda 21 Local, incrementar i promoure plans
de mobilitat urbana sostenible.

- Nous aparcaments dissuasius per a cotxes.
- Noves places aparcament bicis.

Palafrugell - Incrementar i promoure plans de mobilitat urbana sostenible.
- Incentivar la participació d’agents socials en la millora de la

mobilitat sostenible.

Palamós - Facilitar els desplaçaments caminant: carrers per a vianants,
ampliació de voreres, zones 30, pacificació del trànsit, etc.

Ripoll - Implementar i promoure un pla de mobilitat urbana i sostenible.
- Millorar l’accessibilitat i la mobilitat urbana i facilitar els

desplaçaments caminant.

Roses - Potenciar l’ús del Camí de Ronda i dels carrils bici.
- Eliminació de barreres arquitectòniques.
- Campanyes de sensibilització per a l’ús de mitjans de transport

alternatius al cotxe. 

Sant Feliu - En el marc de l’Agenda 21 Local, continuar amb el procés 
de Guíxols d’incentivació de la participació de la major part d’agents en la

millora de la mobilitat sostenible.

Sant Joan de - Campanya de sensibilització d’una mobilitat més sostenible.
les Abadesses

Torroella de - Promoure l’ús del cotxe compartit.
Montgrí - Informació dels horaris del transport públic.

- Campanya de difusió de bones pràctiques.

Tossa de - Eliminació de barreres arquitectòniques: rampa d’accés a la llar
Mar d’infants municipal.

Vidreres - Millorar la mobilitat urbana de les persones amb mobilitat
reduïda i eliminació de barreres arquitectòniques.

- Incentivar la participació d’agents socials en la mobilitat sostenible.
- Campanya de sensibilització d’una mobilitat més sostenible.

Consell - Impulsar un pla de mobilitat comarcal.
Comarcal del
Baix Empordà

Consell - Impulsar un pla de mobilitat comarcal.
Comarcal del - Fomentar la intermodalitat del transport i facilitar l’ús de la
Gironès bicicleta.

- Campanya de sensibilització d’una mobilitat més sostenible.

Consell - Campanya anual de formació mediambiental RESELVA en el
Comarcal de foment de la mobilitat sostenible.
la Selva - Gestió de la mobilitat sostenible i segura amb la campanya

anual del BUS DE LA FESTA.
- Campanya de foment de l’ús del biodièsel tant en transport

públic com privat. 

Uiversitat - Desplegament del programa PER sobre l’eliminació de barreres
de Girona arquitectòniques.

- Ampliació de la flota de bicicletes de préstec.
- Difusió de la borsa de cotxes per compartir.
- Difusió del projecte Itineraris més segurs per accedir al campus UdG.
- Campanya de sensibilització d’una mobilitat més sostenible.

Activitats de la SMSS i del DSC

- Elaboració d’un llibre sobre mobilitat, per part dels alumnes de
l’escola bressol, l’escola i l’institut.

- Difusió del cotxe compartit.
- Passejada popular amb dues o més rodes.

- Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat més
sostenible.

- Alumnes amb transport públic gratuït.
- Pàrkings municipals gratuïts.
- Prova pilot d’ampliació zona vianants.
- Parc infantil d’educació viària.
- Presentació de l’estudi Diagnosi de mobilitat i escenaris de futur

a Lloret de Mar.
- 1a mitja marató i cursa de 10 km.
- XXV anada a Sant Pere del Bosc

- Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat més
sostenible, així com de bones pràctiques.

- Tancament de diversos carrers del nucli de la vila al trànsit rodat.
- Campanya de sensibilització dirigida als conductors perquè

respectin els passos de vianants.

- Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat més
sostenible.

- Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat més
sostenible.

- Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat més
sostenible.

- Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat més
sostenible.

- Caminada o bicicletada popular per la Ruta del Ferro.

- Xerrada sobre mobilitat sostenible i/o efectes sobre la salut de la
contaminació urbana, hàbits sedentaris i contaminació acústica.
Beneficis sobre la salut de caminar i anar en bicicleta .

- Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat més
sostenible.

- Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat més
sostenible.

- Xerrada sobre mobilitat sostenible.

- Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat més
sostenible.

- Jornada sobre mobilitat.

- Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat més
sostenible.

- Jornada: Propostes per una mobilitat energèticament sostenible.

- Creació de l’espai M (espai de mobilitat alternativa) que funcionarà
com a plataforma de sensibilització sobre mobilitat, i en el qual es
desenvoluparan, durant tota la setmana i de forma programada,
activitats de caire informatiu, lúdic, cultural, esportiu, etc.

- Agafant com a propi l’eix central (Carrers segurs per als nens),
ens proposem fer una prova pilot a l’avinguda central del Campus
Montilivi, pacificant-ne el trànsit i facilitant el pas de les
bicicletes, transport públic i vianants.
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3.8.1 INICIATIVA PILOT EUROPEA. ELABORACIÓ DE CONTRACTES TRIPARTITS

El CILMA va participar en una iniciativa pilot –impulsada per la DG de Medi Ambient
de la CE i dinamitzada per EUROCITIES– per crear acords entre la CE, els estats mem-
bres i altres àmbits de govern –regions i ciutats– amb l’objectiu de millorar la imple-
mentació de les polítiques europees existents i integrar els diferents nivells de
governament en les Estratègies de Desenvolupament Sostenible i el 6è Programa
d’Acció de Medi Ambient de la UE.

El CILMA com a regió i Girona com a ciutat van formar part del grup d’experts amb
la finalitat d’elaborar un model de contracte tripartit.

EUROCITIES va presentar, a la CE, el març de l’any 2004, l’informe final de tot el procés.
Actualment, la CE està estudiant seguir les negociacions en un nombre petit de ciutats. 

3.8.2 EL PAS DEL TGV A LES COMARQUES DE GIRONA

L’any 2002, amb la signatura del manifest de Palol Sabaldòria, els governants dels
municipis afectats pel traçat del TGV es van unir per defensar els seus interessos
davant d’una infraestructura que fragmentarà de manera irreversible el territori.

En data 22 de gener de 2003 es va establir una col·laboració tècnica entre el secre-
tari d’estat d’Infraestructures, Sr. Benigno Blanco, i el subdirector general de
Ferrocarrils, Sr. Eduardo Molina. A continuació, el mes de maig de 2003, es va con-
tractar l’enginyeria Equip Tècnic Santandreu per assistir tècnicament tots els muni-
cipis afectats pel traçat del TGV i elaborar un document de consens on es recollissin
totes les mesures d’impacte ambiental que cal tenir en compte en el traçat de la
infraestructura. El treball va consistir a realitzar entrevistes amb polítics i tècnics
dels municipis afectats per recollir les seves inquietuds, visites de camp per com-
provar possibles afectacions i preparació d’informes per a cada municipi, i finalment
englobar-ho tot en una proposta conjunta.

A principi d’abril els ens locals van rebre un dossier amb el projecte corresponent al
seu àmbit, perquè poguessin aprovar per Ple o Comissió de Govern la proposta que
prèviament ja havien consensuat.

En data 24 d’abril de 2004, en el marc de l’Assemblea General, es va aprovar el docu-
ment final “Proposta de modificacions en el traçat del TGV Riells i Viabrea –
Frontera francesa”. En la trobada es disposava de vàries còpies en format paper del
treball íntegre, perquè els assistents el poguessin consultar, i també dos plafons on
hi havia representat el traçat del TGV i les mesures correctores.
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3.8 Coordinació de
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En data 17 de maig i 12 de juny de 2004, va ser presentada al Sr. Manel Nadal, secre-
tari per a la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
A continuació, el 7 de juliol de 2004, es va presentar la proposta al Sr. Gabriel Jover,
delegat territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge de Girona.

En data 30 de setembre de 2004 es va presentar el document final a Madrid, al nou
secretari d’estat d’Infraestructures, Víctor Morlán, i el director general de Ferrocarriles del
Estado, Luis de Santiago. Se’ls va lliurar el treball en format paper i digital, acompanyat
d’un dossier amb els acords de Ple o Comissió de Govern dels municipis i consells comar-
cals afectats i de la Diputació de Girona, en què aprovaven el treball. A continuació els
responsables del Ministeri de Foment van expressar la dificultat de poder modificar cap
termini o d’incloure qualsevol millora que signifiqui fer de nou estudis informatius i estu-
dis d’impacte ambiental, ja que si això comportés retards no es podrien assumir. També
van notificar als representants del CILMA que la negociació de les propostes de modifi-
cació es faria “directament amb els ajuntaments afectats en el cas que fos necessari”.

En data 16 d’octubre de 2004 es van convocar els municipis afectats pel TGV per valo-
rar el resultat de l’entrevista del 30 de setembre anterior. Durant aquesta reunió
es va decidir continuar confiant en la Comissió d’Infraestructures del CILMA i vehicu-
lar la tramitació i el seguiment del conjunt de millores consensuades de tot el traçat
a través del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, ja que aquest és coneixedor de la proposta i la va valorar positivament.
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A part del suport tècnic en el traçat del TGV que s’ofereix als ens locals, es va detec-
tar la necessitat de rebre també suport jurídic i administratiu. El CILMA no té recur-
sos suficients per assumir-ho, i per aquest motiu es va sol·licitar a la Diputació de
Girona. El servei consistiria a introduir les millores recollides en el document pre-
sentat pel CILMA en les al·legacions que oportunament es puguin realitzar en els
estudis informatius, estudis d’impacte ambiental, així com en els projectes cons-
tructius de l’obra; un informe jurídic en relació a l’ordenança municipal de camins i
l’ordenança fiscal reguladora de taxa per a usos excepcionals de camins i vies rurals
municipals i el suport a tots els aspectes jurídics i administratius que es puguin deri-
var de la defensa d’aquestes modificacions.

3.8.3 CENTRE DE SUPORT A LES ORDENANCES SOLARS (CSOS)

Com a novetat, l’ordenança solar és una nova via d’implantació d’aquesta energia i, en
tant que nova, té molt de camí per evolucionar. Entre les institucions es fan accions
similars però no idèntiques, i per tant l’intercanvi d’informació i experiències pot reduir
el temps d’aprenentatge. En aquests moments hi ha un mercat solar en creixement que
s’ha de potenciar. Amb un centre on s’agrupin aquests interessos, les administracions
podran tractar, sense dedicar-hi més recursos, línies d’actuació sense especialitzar-se.

En aquest sentit, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i 22 municipis catalans van deci-
dir crear un consorci públic amb el nom de Centre de Suport a les Ordenances Solars
(CSOS), amb la participació, també, de les entitats locals: la Xarxa de Ciutats i Pobles
cap a la Sostenibilitat, el CILMA, l’ACM, la FMC, entre d’altres, el qual va quedar cons-
tituït el 13 de maig de 2004.

L’objectiu del CSOS és donar suport jurídic, administratiu i tècnic a tots aquells
municipis que ja disposen o en tot cas volen crear ordenances municipals per a la
implantació de l’energia solar tèrmica.

El CILMA participa en les reunions que periòdicament es convoquen a la seu de
l’ICAEN per tal d’informar sobre les novetats en aquest camp i per consultar als seus
membres les tasques a fer, com per exemple l’execució d’uns estudis tècnics i socials
sobre 25 instal·lacions solars de cinc ciutats que tenen aprovada l’ordenança solar,
amb l’objectiu de conèixer-ne el funcionament, el grau de compliment respecte al
projecte i el grau de satisfacció per part de l’usuari. Per això es vol analitzar una
mostra prou significativa dels projectes executats i poder extreure aquells resultats
que serveixin per millorar les instal·lacions en la resta de municipis catalans.

3.9.1. PROJECTE PILOT “CAMINS SEGURS ESCOLARS”

La Plataforma Mou-te en Bici i el BACC (Bicicleta Club de Catalunya) va presentar al
CILMA un projecte pilot sobre “Camins segurs escolars”, dirigit als ens locals de les
nostres comarques, que des de l’entitat vam donar a conèixer a principi de l’any
2003. El CILMA va redactar un conveni tipus de treball entre l’ajuntament i les enti-
tats per poder dur a terme el projecte.

Aquest projecte pretén propiciar canvis en els hàbits de mobilitat de la població -
potenciar les modalitats alternatives al cotxe particular per anar a l’escola- i crear
un conjunt de recursos que puguin ser utilitzats per la comunitat escolar. 

34 Memòria CILMA 2003/04

3.9 Iniciatives i
convocatòries

El camí escolar facilita que anar a
l’escola sigui una activitat agradable i

segura. Fo
nt

: 
Aj

un
ta

m
en

t 
de

 B
ar

ce
lo

na

1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
A1
A2
A3
A4

          



3.9.2 PROJECTE D’INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ “TRANSPORT PÚBLIC I
MOBILITAT SOSTENIBLE A LES COMARQUES DE GIRONA”

En el marc de la Comissió de Mobilitat del CILMA, es va constatar la conveniència
de difondre les alternatives de transport públic, ja que la informació de què fins al
moment es disposava era desconeguda, dispersa i difícil d’aconseguir. D’aquí va venir
la idea d’elaborar un material que incidís en la resolució d’aquests tres aspectes. La
tasca va consistir a recopilar totes les dades sobre les modalitats de transport públic
de les comarques de Girona i confeccionar un desplegable amb tota la informació
necessària.

Per a aquesta tasca es va comptar amb la col·laboració de la Sra. Alba Comas en
qualitat de becària, segons un conveni entre la Fundació UdG i el CILMA. 
Aquest material –del qual es van editar 25.000 exemplars– és un recull del conjunt
de possibilitats i empreses de transport públic que operen a les nostres comarques,
amb les dades i la informació bàsica per ser-ne usuari. Tot això s’acompanya de
dades i consells per sensibilitzar la ciutadania en l’ús del transport públic i l’ecomo-
bilitat.

La informació que s’inclou en aquest desplegable, així com les recomanacions i pro-
postes envers l’ecomobilitat –impactes mediambientals i modalitats de desplaça-
ment– van ser degudament contrastades amb els Consells Comarcals, els operadors
de transport públic, la Delegació Territorial de Ports i Transports de Girona, les
Oficines de Turisme i el Patronat de Turisme de la Costa Brava Girona.

Una bona part d’aquests exemplars van ser lliurats als Consells Comarcals per tal que
fessin la distribució que consideressin més oportuna en el seu àmbit territorial, prin-
cipalment a estacions d’autobusos, centres escolars, associacions ciutadanes, ofici-
nes de turisme, etc. 

3.9.3 ELABORACIÓ D’UN DOSSIER D’ARTICLES EN TEMÀTICA MEDIAMBIENTAL 

Amb l’objectiu d’ajudar a solucionar la mancança sobre el coneixement bàsic de con-
ceptes en sostenibilitat ambiental s’ha confeccionat un recull d’articles en aquesta
matèria, compostos de textos explicatius, gràfics i il·lustracions, que aconsegueixen
fer una descripció entenedora de les bones pràctiques i dels criteris mediambientals. 

És així com les entitats i administracions locals que normalment editen butlletins i
revistes tenen la possibilitat d’introduir fàcilment aquests articles monogràfics entre
els seus continguts amb l’objectiu d’informar i sensibilitzar la població.

Per elaborar aquests articles es va comptar amb la col·laboració del Sr. Joan Eroles
en qualitat de becari, segons un conveni entre la Fundació UdG i el CILMA.

3.9.4 EDICIÓ DEL CD “LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA A CATALUNYA”

El taller d’experts en Connectivitat Ecològica i Paisatgística de Catalunya, que es va
celebrar a Olot a final de l’any 2003, va deixar ben palesa la necessitat de configu-
rar una matriu territorial, entesa com una xarxa d’espais contínua, que eviti la frag-
mentació i l’aïllament de les àrees naturals o rústiques. 

L’objectiu, doncs, és que aquest criteri bàsic i transversal de sostenibilitat és tra-
dueixi ben aviat en una ordenació correcta dels usos del territori i en una permea-
bilització eficient de les infraestructures de comunicació.

Aquest taller va ser organitzat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i la
Institució Catalana d’Història Natural, i va ser patrocinat per la Diputació de
Girona, la Fundació Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya i la Fundació
Garrotxa-Líder.
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En aquest CD, es pot consultar el programa, els casos d’estudi que s’hi van presen-
tar, les dades dels ponents i els participants, les conclusions tècniques que es van
consensuar, el Manifest d’Olot per a la salvaguarda de la connectivitat ecològica i
paisatgística de Catalunya i un recull d’informació addicional sobre connectivitat
ecològica, d’àmbit nacional i internacional. 

Des del CILMA s’entén que la gestió municipal és l’espai més idoni per a l’extensió
de la sostenibilitat, en tots els seus vessants. Per això es va creure oportú editar-lo
amb la col·laboració de la Diputació de Girona, per tal de donar a conèixer el con-
tingut com a primer volum d’una sèrie de documents tècnics que progressivament
s’aniran facilitant.

3.9.5 PREMI MEDI AMBIENT A INICIATIVES LOCALS DE LES COMARQUES DE
GIRONA

A la convocatòria de l’any 2003 es van presentar dotze projectes2. Finalment el premi
es va atorgar de forma compartida a l’Ajuntament de Vilafant per la Campanya
d’Implantació del Compostatge Casolà, i al Consorci Mediambiental de la Selva per
la prova pilot a Vilobí d’Onyar de la recollida porta a porta de la fracció orgànica.
Els guanyadors van rebre 1.500 euros cadascun i un trofeu. A la resta de participants
se’ls va donar un diploma.

L’any 2004, hi van participat nou projectes.3 Una vegada analitzats, el jurat va ator-
gar el Premi al projecte “Els rats-penats del convent de Santa Clara, al municipi de
Castelló d’Empúries, ja tenen una llar segura i estable”, presentat per l’Ajuntament
de Castelló d’Empúries. El premi va ser de 3.000 euros i un trofeu. A la resta de par-
ticipants se’ls va donar un diploma.
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(2) Veredicte del Premi Medi Ambient d’Iniciatives Locals 2003 - Annex 2
(3) Veredicte del Premi Medi Ambient d’Iniciatives Locals 2004 - Annex 2
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3.9.6 REDACCIÓ D’UNA ORDENANÇA MUNICIPAL TIPUS DE CONSTRUCCIÓ
SOSTENIBLE

El 22 de novembre de 2004 es va signar un conveni de col·laboració amb la
Universitat de Girona, concretament amb el Departament d’Arquitectura i Enginyeria
de la Construcció, per elaborar un model d’Ordenança Municipal de Construcció
Sostenible que podrà esdevenir d’obligat compliment en els projectes públics de
nova planta i rehabilitacions i també parcialment en l’àmbit de la promoció privada,
deixant l’aplicació d’alguns capítols amb caràcter voluntari i incentivat, i alguns
altres com a simples recomanacions. 

3.10.1 ENCÀRREC D’UNA NOVA WEB DEL CILMA

Des de la Secretaria Tècnica es va demanar poder renovar la pàgina web a fi i efec-
te de fer-la més operativa i adaptada a les necessitats actuals. Així la Junta
Executiva va aprovar una de les tres propostes presentades i que consistia a redis-
senyar-la construint un sistema d’administració que permetés actualitzar i desplegar
dinàmicament els seus continguts, amb un disseny dinàmic, atractiu i amb una estè-
tica tipus portal. 

S’espera que a principi d’aquest any 2005 ja estigui activa i esdevingui una eina de
comunicació i participació útil per a tothom.

3.10.2 CONVOCATÒRIES I COMUNICATS DE PREMSA

Convocatòries de premsa

Els actes a què s’ha convocat formalment a la premsa han estat:

4 Celebració d’Assemblea General i prèviament celebració d’una conferència “Desen-
volupament i perspectives del Programa de Gestió de Residus Municipals
2001/2006 (PROGREMIC)” a les comarques de Girona (24 d’abril de 2003).

4 Presentació del desplegable “Transport públic i mobilitat sostenible a les comar-
ques de Girona” (13 de juny de 2003).

4 Lliurament del Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona
2003 (11 de desembre de 2003).

4 Celebració d’Assemblea Extraordinària (5 de febrer de 2004).
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4 Celebració d’Assemblea General i posteriorment presentació del treball de propos-
ta de millora del traçat del TGV (15 d’abril de 2004).

4 Presentació del CD Taller d’experts en connectivitat ecològica i paisatgística a
Catalunya (20 d’agost de 2004).

4 Celebració de la jornada “Com podem fomentar la mobilitat sostenible?” (16 de
setembre de 2004).

4 Celebració de la jornada “Experiències al voltant de la custòdia del territori a les
comarques de Girona” (22 de novembre de 2004).

4 Celebració de la jornada “La línia de 400 kV a debat” (22 de novembre de 2004).
4 Lliurament del Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona

2004 (20 de desembre de 2004).

Comunicats de premsa

En aquest període s’han enviat els següents comunicats de premsa:

4 0001/2003 de 30 d’abril de 2003, sobre la Celebració i els acords de l’Assemblea
General i prèviament celebració d’una conferència “Desenvolupament i perspecti-
ves del Programa de Gestió de Residus Municipals 2001/2006 (PROGREMIC) a les
comarques de Girona”.

4 0002/2003 de 18 de juny de 2003, sobre la presentació del desplegable “Transport
públic i mobilitat sostenible a les comarques de Girona”.

4 0003/2003 de 12 d’agost de 2003, sobre la convocatòria del Premi Medi Ambient
a iniciatives locals de les comarques de Girona 2003.

4 0004/2003 de 3 d’octubre de 2003, sobre una sessió informativa i de debat sobre
les noves ordenances fiscals en residus municipals.

4 0005/2003 de 17 de desembre de 2003, sobre el lliurament del Premi Medi
Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona 2003.

4 0001/2004 de 13 de febrer de 2004, sobre la celebració i els acords de l’Assemblea
Extraordinària.

4 0002/2004 de 24 d’abril de 2004, sobre la celebració i els acords de l’Assemblea
General i posterior presentació del treball de proposta de millora del traçat del
TGV.

4 0003/2004 de 26 d’agost de 2004, sobre la presentació del CD Taller d’experts
en connectivitat ecològica i paisatgística a Catalunya.

4 0004/2004 de 10 de setembre de 2004, sobre la celebració d’una sessió infor-
mativa i de debat sobre les noves ordenances fiscals de residus municipals.

4 0005/2004 de 22 de setembre de 2004, sobre la celebració de la jornada “Com
podem fomentar la mobilitat sostenible?”.

4 0006/2004 de 16 d’octubre de 2004, sobre una reunió municipis afectats pel
traçat del TGV.

4 0007/2004 de 26 d’octubre de 2004, sobre la celebració del curs de formació “La
problemàtica del soroll ambiental. Mesurament i Avaluació”.

4 0008/2004 de 24 de novembre de 2004, sobre la celebració de la jornada “Experiències
al voltant de la custòdia del territori a les comarques de Girona”

4 0009/2004 de 25 de novembre de 2004, sobre la celebració del curs de forma-
ció “Aplicació de criteris ambientals en la jardineria municipal”.

4 0010/2004 de 25 de novembre de 2004 , sobre la celebració de la jornada “La
línia de 400 kV a debat”.

4 0011/2004 de 22 de desembre de 2004, sobre el lliurament del Premi Medi
Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona 2004.
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3.10.3 ANUNCIS EN PREMSA

Hem publicat els següents anuncis en premsa escrita:

4 Anunci sobre el curs de formació “Autocompostatge o compostatge casolà. Com
reciclar els residus orgànics que produïm”, publicat el dia 20 de març de 2003 als
diaris Diari de Girona i El Punt.

4 Anunci sobre la conferència “Desenvolupament i perspectives del Programa de
Gestió de Residus Municipals 2001/2006 (PROGREMIC) a les comarques de
Girona”, publicat el dia 29 d’abril de 2003 als diaris Diari de Girona i El Punt.

4 Anunci sobre les activitats del Dia Sense Cotxes i de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura, publicat el dia 19 de setembre de 2003 als diaris Diari de
Girona i El Punt.

39Memòria CILMA 2003/04

1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
A1
A2
A3
A4

                    



4 Anunci amb consells i avantatges d’anar amb bicicleta amb motiu del VI dia de les
Vies Verdes, publicat el dia 2 de maig de 2004 als diaris Diari de Girona i El Punt.

4 Anunci sobre les activitats
de la Setmana de l’Energia,
publicat el dia 19 de setem-
bre de 2004 als diaris Diari
de Girona i El Punt.
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4 Anunci sobre les activitats de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura,
publicat el dia 7 de novembre de 2004 als diaris Diari de Girona i El Punt.

3.10.4 PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Les activitats realitzades pel CILMA han tingut ressò en diversos mitjans de comu-
nicació, ja siguin en premsa escrita, ràdio i televisió.

Pel que fa a la premsa escrita4, en les revistes i butlletins municipals s’ha publicat
la següent informació:

4 Revista EL CRIC. Núm. 97 de desembre 2003. Riudellots de la Selva. Article Fem
recollida selectiva.

4 Revista EL CAU DEL DUC. Núm. 26 de juliol 2004. Ullà. Article Fem recollida selectiva.
4 Revista EL PONT. Núm. 4 de juliol 2004. Gualta. Article Fem recollida selectiva.
4 Revista LA SIBIL·LA. Núm. 5 de juliol 2004. Fortià. Article Fem recollida selectiva.
4 Revista EL BALCÓ. Núm. 14 de novembre 2004. Bàscara. Informació sobre el CILMA i la

“Proposta de millora de traçat del TGV en el tram Riells i Viabrea – Frontera francesa”.
4 Revista EL NUNCI. Núm. 6 de desembre 2004. Riudellots de la Creu i la Mota.

Article Els residus urbans.

En altres mitjans de premsa escrita:

4 Especial Energia i Medi Ambient del Diari de Girona, de 31 de març de 2003. Article
El desenvolupament sostenible dels municipis és objectiu de l’Agenda 21.

4 Butlletí InfoVías Verdes. Núm 13 juliol-agost 2003. La Diputación de Girona edita
un mapa de movilidad provincial que incluye las Vias Verdes.
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Altres 10 %

Energia 1 %

Aigua 3 %

Residus 6 %

Soroll 7 %

Activitats classificades 7 %

Eines de sostenibilitat 20 %

Mobilitat 22 %

Infraestructures 24 %

Ripollès 0 %Altres 4 %
Garrotxa 3 %

Cerdanya 3 %

Pla de l'Estany 6 %

Baix Empordà 17 %

Alt Empordà 22 %

Gironès 22 %

Selva 23 %

4 Revista ECOESPAIS. Núm. 2 de febrer 2004. Girona. Inserció de càpsules informa-
tives relatives a la recollida selectiva i als contenidors.

4 Dossier Econòmic de Catalunya, de 2-8 d’octubre 2004. Entrevista a Miquel Noguer
i Planas, president del CILMA.

En els mitjans audiovisuals, en general, les activitats desenvolupades pel CILMA van
merèixer l’atenció d’agències de premsa –Agència Catalana de Notícies, Europa Press
i Agència Efe–, d’emissores de ràdio –Cadena Cope, Catalunya Informació, Catalunya
Ràdio, Com Ràdio, Ona Girona, Onda Rambla, Ràdio Girona Ser, Ràdio Marina, Ràdio
Salt i Ràdio Vilafant–, amb entrevistes i participació en directe en alguns programes,
així com també canals de televisió: Canal 3 24, Canal Nord, Olot Televisió, Televisió
de Girona, TV3. Destaquem les entrevistes a:

4 TV Girona – juny de 2003 – Entrevista a Isabel Salamaña en relació a la presen-
tació del desplegable “Transport públic i mobilitat sostenible a les comarques de
Girona”.

4 TV Girona – febrer 2004 – Entrevista a Miquel Noguer en relació a la presentació
del treball de proposta de millora del traçat del TGV.

4 Olot TV – juny 2004 – Entrevista a Miquel Noguer en relació al CILMA, quines són
les seves activitats i els seus objectius. 

3.10.5 PRESÈNCIA EN FIRES

Per donar a conèixer el CILMA, es van elaborar uns plafons amb la presentació dels
objectius, de l’estructura i de les accions, que van ser presents a les següents fires:

4 Fira Lookbird – Fira dels ocells, la natura i el medi ambient – Figueres, maig 2004. 
4 Fira de Sant Lluc – Fira comercial que s’ha especialitzat en els sectors de medi

ambient i el turisme ecològic – Olot, octubre 2004.

La Secretaria Tècnica del CILMA ha respost a les consultes que li han fet arribar els seus
associats, institucions, entitats diverses i particulars al llarg d’aquests dos anys
2003/04. Les consultes rebudes bàsicament eren per aconseguir informació de temàti-
ca ambiental: normatives, taxes, projectes, metodologies, participació en grups de tre-
ball, terminis d’al·legacions, referències bibliogràfiques i dades en general. Algunes d’a-
questes consultes anaven acompanyades de suggeriments per tractar temes ambientals.

Segons les temàtiques consultades, gairebé la meitat es refereixen a infraestructu-
res i a mobilitat, seguides de les consultes sobre eines de sostenibilitat, amb un 20
%. A continuació, amb un percentatge menor, d’un 6-7 % cadascuna, hi ha les con-
sultes relacionades amb les activitats classificades, el soroll i els residus. Després,
es troben les consultes d’aigua i d’energia, amb percentatges d’un 3 i 1 % respecti-
vament. Finalment, hi ha el grup d’altres, en què hi ha consultes referents a temes
diversos, com per exemple l’obtenció de l’1 % cultural, contactes, etc.

Temàtica de les consultes. 2003/04

                       



En relació a la seva procedència, la major part són emeses des de les comarques de
Girona, via correu postal, fax o correu-e. Les consultes de les comarques de la Selva,
el Gironès i l’Alt Empordà es troben al voltant del 23 % cadascuna d’elles.
Seguidament, amb un 17 %, hi ha les consultes emeses pel Baix Empordà. Amb un
percentatge menor -d’un 6 %- hi ha la comarca del Pla de l’Estany. Les comarques
de la Cerdanya i de la Garrotxa tenen respectivament percentatges del 3 %.
Finalment, cal dir que en el grup d’altres es troben consultes d’altres àmbits terri-
torials, com per exemple Barcelona. De la comarca del Ripollès no hem rebut cap
consulta.

Procedència de les consultes. 2003/04

Si fem la comparativa entre la temàtica de les consultes i la seva procedència
veiem que totes les comarques s’han interessat pels temes de mobilitat, espe-
cialment la Selva, coincidint amb el debat obert sobre les mancances i la coordi-
nació del transport públic a les comarques gironines així com la nova creació
d’una Autoritat del Transport que reguli aquesta situació. Les consultes sobre
infraestructures les han emès les comarques afectades pel traçat del TGV i l’am-
pliació de la xarxa viària actual. Ens referim a l’Alt Empordà, al Pla de l’Estany, al
Gironès i a la Selva. El Baix Empordà i el Gironès són les que han emès més con-
sultes sobre les eines de sostenibilitat (dinamització de la participació ciutada-
na, indicadors, etc.).

Des del CILMA es tramet regularment informació als ens associats, mitjançant
correu postal, electrònic i fax. Quan ho considerem oportú també la fem arribar a
la resta de municipis, a entitats ambientals, a empreses consultores i entitats diver-
ses per a les quals la temàtica pot ser d’interès. Durant aquest període, les trame-
ses han estat:

4 Convocatòries de les Assemblees i Juntes Executives. 
4 Benvinguda als municipis adherits al CILMA.
4 Convocatòria del Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de

Girona i invitació a l’acte de lliurament.
4 Convocatòries i enviament de comunicats de premsa als mitjans de comunicació.
4 Petició d’informació i documentació tècnica relativa al traçat del TGV al secreta-

ri d’estat d’Infraestructures del Ministeri de Foment.
4 Enviament d’informació sobre l’obertura de terminis per sol·licitar ajuts i sub-

vencions en matèria ambiental.
4 Convocatòria del curs de formació Autocompostatge o compostatge casolà. Com

reciclar els residus orgànics que produïm.
4 Tramesa de la memòria d’activitats.
4 Tramesa de la publicació del recull del projectes presentats al Premi Medi Ambient

a iniciatives locals de les comarques de Girona 2002.
4 Tramesa del projecte pilot Camins segurs escolars.
4 Enviament als tècnics municipals, als comarcals i als operadors de transport de

l’esborrany del desplegable Transport públic i mobilitat sostenible a les comarques
de Girona, per poder fer-hi les esmenes oportunes.
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4 Petició als tècnics municipals i comarcals en medi ambient i responsables de la
legalització d’activitats, per crear un grup de treball al voltant de la Llei 3/1998.

4 Tramesa del desplegable Transport públic i mobilitat sostenible a les comarques de
Girona.

4 Petició als ens associats del nomenament del representant al CILMA després de
les eleccions municipals.

4 Enviament d’informació sobre jornada de prevenció de residus municipals.
4 Enviament d’informació per adherir-se al Dia sense cotxes i a la Setmana de la

Mobilitat Sostenible i Segura, i posteriors recordatoris del termini, així com tra-
mesa al Departament de Medi Ambient i Habitatge de les adhesions rebudes.

4 Enviament d’informació sobre l’oferta de becaris del Màster en Gestió del Medi
Ambient de la UdG.

4 Enviament d’informació de la jornada Pla estratègic per a la Gestió Integrada de
Zones Costaneres a Catalunya.

4 Tramesa de les ordenances de Sarrià de Ter als municipis afectats pel traçat del
TGV.

4 Convocatòria sessió informativa Les noves ordenances fiscals en residus municipals.
4 Petició a la Diputació de Girona i als Consells Comarcals dels fulls cartogràfics per

a l’elaboració dels plànols del traçat del TGV.
4 Enviament d’informació referent als tràmits per acollir-se a l’1 % cultural.
4 Enviament conclusions de la sessió informativa Les noves ordenances fiscals en

residus municipals.
4 Enviaments als ens associats de la quota que els pertoca i, periòdicament, recla-

macions de pagament.
4 Convocatòria sessió de treball de la comissió tècnica activitats classificades amb

la temàtica d’avaluació del soroll.
4 Convocatòria als municipis afectats pel pas del TGV, per a presentació de la pro-

posta de millora del traçat.
4 Tramesa als municipis afectats pel pas del TGV del dossier amb el traçat en el seu

municipi.
4 Tramesa a la Diputació de Girona i als Consells Comarcals de l’Alt Empordà, Pla de

l’Estany, Gironès i Selva del dossier amb la proposta de millora del traçat del TGV,
amb la petició d’aconseguir el seu suport institucional.

4 Enviament d’informació sobre el conveni de prevenció de residus municipals i d’un
CD elaborat per l’Agència Catalana de Residus.

4 Enviament de petició a tècnics, secretaris i interventors sobre solucions adopta-
des en el seu municipi en l’aplicació de les noves ordenances fiscals de residus
municipals, per a la preparació d’una jornada.

4 Convocatòria curs de formació La problemàtica del soroll ambiental. Mesurament i
Avaluació.

4 Enviament CD Taller d’experts en connectivitat ecològica i paisatgística a Catalunya.
4 Enviament convocatòria sessió informativa i de debat sobre l’adaptació de les

noves ordenances fiscals en residus municipals.
4 Convocatòria jornada Com podem fomentar la mobilitat sostenible?
4 Convocatòria alcaldes municipis afectats pel traçat TGV.
4 Convocatòria curs de formació Aplicació de criteris ambientals en la jardineria

municipal.
4 Convocatòria jornada Experiències al voltant de la custòdia del territori a les comar-

ques de Girona.
4 Convocatòria jornada Propostes per a una mobilitat energèticament sostenible.
4 Convocatòria jornada La línia de 400 kV a debat.

44 Memòria CILMA 2003/04

1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
A1
A2
A3
A4

                                                                              



Des que la Secretaria Tècnica va començar a funcionar, s’ha anat recopilant docu-
mentació la qual aquest últim any s’ha ordenat i classificat, i estem en condicions
d’oferir la possibilitat de poder fer-hi consultes i/o acceptar les vostres consultes i
fer-vos arribar les referències que demaneu, com també poder deixar-lo en préstec.
El material que posem a la vostra disposició és el següent:

4 Recull de premsa des de maig 2000, amb articles d’opinió i notícies en temàtica
ambiental.

4 Llibres i també referències bibliogràfiques de publicacions.
4 Revistes i butlletins.
4 Recull de ponències de jornades i cursos.
4 Vídeos.
4 CD’s.
4 Material didàctic.
4 Treballs diversos.
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Alt Empordà

Baix Empordà

AGULLANA Sr. Gerard Couto i Bota Regidor
ALBANYÀ Sr. Joan Cufí i Custujà Regidor
L’ARMENTERA Sr. Miquel Isern i Serra Alcalde
AVINYONET DE PUIGVENTÓS Sra. Maria Terradas i Bosch Alcaldessa
BÀSCARA Sr. Lluís Lloret i Quer Alcalde
BIURE Sr. Joan Juan i Coll Alcalde
BORRASSÀ Sr. Ferran Roquer i Padrosa Alcalde
CABANES * Sr. Jordi Roura Hortal Regidor
CANTALLOPS Pendent
CAPMANY Sr. Josep Maria Masmitjà i Espona Regidor
CASTELLÓ D’EMPÚRIES Sra. Anna Colomer i Arnau Regidora
ESPOLLA Sr. Joan Coderch i Pineda Regidor
FIGUERES Sr. Pere Pujolà i Comajuan Regidor
GARRIGÀS Sr. Josep Masoliver i Subirós Alcalde
GARRIGUELLA Sr. Carlos A. Suarez i Zurita Regidor
LA JONQUERA Sr. Jordi Cabezas i Llobet Alcalde
LLADÓ Sr. Miquel Sau i Vila Regidor
LLANÇÀ Sra. Assumpció Ministral i Dardé Regidora
LLERS Sr. Carles Fortiana i Costa Alcalde
MAÇANET DE CABRENYS Sr. Lluís Carbó i Saguer Alcalde
MASARAC Sr. Agustí Jordà i Caball Alcalde
NAVATA Sra. Ma Dolors Brunsó i Carbonell Regidora
ORDIS * Sra. Virginia Puente i Baget Regidora
PALAU-SAVERDERA Sr. Pere Oliver i Guanter Regidor
PAU Sr. Josep Blanch i Dalmau Alcalde
PERALADA Sr. Lluís Cabello i Just Regidor
PONT DE MOLINS Sr. Jaume Vila i Pibernat Regidor
PONTÓS Sr. Narcís Llavanera i Granollers Regidor
PORTBOU Sra. Amor Heras i Frigola Regidora
ROSES Sr. Antoni Herruzo i Vílchez Regidor
SANT CLIMENT SESCEBES Sr. Jordi Gasull i Cros Regidor
SANT MORI Sr. Josep Canals i Vidal Regidor
SANT PERE PESCADOR Sr. Josep Ma Llach i Quera Regidor
SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA Sr. Salvador Nierga i Carbonell Regidor
LA SELVA DE MAR Sr. Joan Maria Roig i Crespo Alcalde
SIURANA D’EMPORDÀ Sr. Genis Roura i Mainegre Regidor
TORROELLA DE FLUVIÀ Sr. Tomàs Mallol i Deulofeu Regidor
LA VAJOL Sr. Jesús Lòpez i Gabasa Regidor
VILABERTRAN Sr. Joan Carné i Cabré Regidor
VILAFANT Sr. Marcel Danés i Terrades Regidor
VILAJUÏGA Sra. Sílvia Corcoll i Cornet Regidora
VILAMACOLUM Pendent
VILAMALLA Sr. Alejo Almendros i Santiago Alcalde
VILANANT Sr. Esteve Puignau i Mas Alcalde
CONSELL COMARCAL Sr. Jesús Llauró i Sans Conseller
DE L’ALT EMPORDÀ

BEGUR Sr. Joan Català i Roca Regidor
LA BISBAL D’EMPORDÀ Sra. Concepció de Ribot i Mundet Regidora
CALONGE Sr. David Gràcia i Fonalleras Regidor
CASTELL-PLATJA D’ARO Sr. Josep Ma Soler i Chavero Regidor
COLOMERS Sr. Josep Manuel López i Gifreu Alcalde
CORÇÀ Sr. Carles Pongiluppi i  Pagès Alcalde
FOIXÀ Sr. Antoni Brancós i Suñer Alcalde
FORALLAC Sr. Narcís Oriol i Regencós Regidor
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MONT-RAS Sr. Joan Matés i Espejo Regidor
PALAFRUGELL Sr. Xavier Rangel i Martinez Regidor
PALAMÓS Sr. Josep Màrmol García Regidor
PALAU-SATOR Sr. Josep Padrós i Martí Regidor
PALS Sra. Ma Antònia Prats i Humbert Regidora
PARLAVÀ * Sr. Isidre Jordi i Bofill Alcalde
LA PERA Sr. Benjamí Artigas i Burch Alcalde
SANT FELIU DE GUÍXOLS Sr. Josep Amat i Girbau Regidor
SANTA CRISTINA D’ARO Sr. Ricard Herrero i Suñer Alcalde
LA TALLADA D’EMPORDÀ * Sr. Narcís Gibrat i Juanola Alcalde
TORROELLA DE MONTGRÍ Sr. Joan Ribas i Xargay Regidor
ULLÀ Sr. Miquel Viel i Camps Regidor
VALL-LLOBREGA Sr. Joan Surroca i Vilà Alcalde
VERGES Sra. Marta Payeró Torró Regidora
CONSELL COMARCAL Sr. Pere Teixidor i Hernández Conseller
DEL BAIX EMPORDÀ

ALP Sr. Cosme Ruaix i Junoy Regidor
DAS Sr. Jordi Pont i Tort Alcalde
FONTANALS DE CERDANYA Sr. Manel Blanch i Ròdenas Regidor
GER Sr. Xavier Bertran i Meya Regidor
ISÒVOL Sr. Agustí Carcasona i Comas Regidor
MERANGES Sr. Albert Puig i Sitjà Regidor
PUIGCERDÀ Pendent
CONSELL COMARCAL Sr. Pere Oliu i Casamitjana Conseller
DE LA CERDANYA

ARGELAGUER Sra. Montserrat Mallol i Soler Regidora
BESALÚ Sr. Joan Sarquella i Molins Regidor
BEUDA Sr. Josep Riu i Roura Regidor
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Sr. Moisès Coromina i Soler Alcalde
MAIÀ DE MONTCAL Sr. Josep Ma Alsina i Seguí Alcalde
MIERES Sr. Miquel Noguer i Planas Alcalde
MONTAGUT i OIX Sr. Josep Costa i Davesa Regidor
OLOT Sr. Antoni Bach i Plaza Regidor
LES PLANES D’HOSTOLES Sr. Ferran Pedró i Costa Alcalde
LES PRESES Sr. Miquel Costa i Juàrez Regidor
RIUDAURA Sra. Marta Pladeveya i Mota Regidora
SALES DE LLIERCA Sr. Miquel Palomeras i Anglada Alcalde
SANT ANIOL DE FINESTRES Sr. Andreu Espígul i Corominas Regidor
SANT FELIU DE PALLEROLS Sr. Lluís Colom i Pagès Regidor
SANT FERRIOL Sr. Josep Masmitjà i Guinart Alcalde
SANT JAUME DE LLIERCA Sr. Conrad Vila i Sala Alcalde
SANT JOAN LES FONTS Sr. Àngel Falgarona i Sala Alcalde
SANTA PAU Sr. Joan Masoliver i Jordà Regidor
TORTELLÀ Sr. Josep Victor Gay i Frías Regidor
LA VALL D’EN BAS Pendent
LA VALL DE BIANYA Sr. Josep Clapera i Rubirola Regidor
CONSELL COMARCAL Sr. Joan Espona i Agustín Conseller
DE LA GARROTXA

AIGUAVIVA Sr. Xavier Castanyer i Bohigas Regidor
BESCANÓ Sra. Remei Ferrer i Costa Regidora
CASSÀ DE LA SELVA Sr. Antoni Baulida i Casadellà Alcalde
CELRÀ Sr. Albert Planas i Rosell Regidor
CERVIÀ DE TER Sr. Lluís Company i Sitjà Regidor
FLAÇÀ Sr. Vicenç Gabriel Cara i Fernández Alcalde
FORNELLS DE LA SELVA Sr. Mateu Parera-Nieto i Perich Regidor

Cerdanya

Garrotxa
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GIRONA Sr. Enric Pardo i Cifuentes Regidor
JUIÀ Sr. Josep Vidal i Mias Alcalde
LLAGOSTERA Sr. Jordi Noguera i Sabarí Regidor
LLAMBILLES Sr. Miquel Clapés i Rocafull Regidor
MADREMANYA Sr. Josep Enrich i Almar Alcalde
QUART Sr. Josep Torrent i Solà Regidor
SALT Sr. Gerard Darnés i Soms Regidor
SANT ANDREU SALOU Sr. Josep Garriga i Font Alcalde
SANT GREGORI Sr. Joan Sunyer i Serrat Regidor
SANT JULIÀ DE RAMIS Sra. Joan Pòrtulas i Felip Regidor
SANT JORDI DESVALLS Sr. Josep Fàbregas i Planas Alcalde
SANT MARTÍ DE LLÉMENA Sr. Jaume Busquets i Arnau Regidor
SARRIÀ DE TER Sr. Narcís Pichardo i Delgado Alcalde
VILABLAREIX Sra. Imma Vilà i Vendrell Regidora
VILADASENS Sr. Alfons Soler i Pou Alcalde
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS Sr. David Vila i Ligero Conseller

BANYOLES * Pendent Regidor
CAMÓS Sr. Josep Jordi i Torrentà Regidor
CORNELLÀ DEL TERRI Sr. Francesc Comas i Vicens Regidor
ESPONELLÀ Sra. Dolors Salvador i Peracaula Regidora
FONTCOBERTA Sr. Lluís Freixa i Macià Regidor
PALOL DE REVARDIT Sr. Ramon Vilà i Mir Regidor
PORQUERES Sr. Salvador Ros i Reig Regidor
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Sr. Joan Sanchez i Güell Regidor
VILADEMULS Sr. Narcís Martí i Burch Regidor
CONSELL COMARCAL Sr. Jaume Figueras i Padrosa Conseller
DEL PLA DE L’ESTANY

CAMPDEVÀNOL Sr. Antoni Nieto i Rojas Regidor
CAMPELLES * Sr. Manel Palau i Guix Alcalde
CAMPRODON Sr. Esteve Pujol i Badà Alcalde
MOLLÓ Sr. Lluíus Pairó i Carola Alcalde
RIBES DE FRESER Sr. Francesc X Robiró i Robiró Alcalde
RIPOLL Sra. Ma Carme Brugarola i Arenas Regidora
SANT JOAN DE LES ABADESSES Sra. Roser Sala i Saña Regidora
SANT PAU DE SEGÚRIES Sr. Joan Solà i Galceran Alcalde
SETCASES Sr. Carlos Fernández i Amer Regidor
TOSES * Sr. Gaspar Prat del Puerto Alcalde
VILALLONGA DE TER Sr. Joan Busquets i Xambó Regidor
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS Sr. Jordi Batchelli i Aulinas Conseller

AMER Pendent
ANGLÈS Sr. José Ignacio Martín i García Regidor
ARBÚCIES Sr. Tomàs Moré i Arqué Regidor
BLANES Sr. Argemir González i Estévez Regidor
BREDA Sr. Yago Pons i Mundet Regidor
CALDES DE MALAVELLA Sr. Bernard Ter-Heegde Regidor
LLORET DE MAR Sr. Josep Teixidor i Charlon Regidor
MAÇANET DE LA SELVA Sr. Antoni Trinxeria i Boix Regidor
MASSANES Sr. Pere Fernàndex i Boix Regidor
RIELLS I VIABREA Sra. Gemma Blasco i Franch Regidora
RIUDARENES Pendent
RIUDELLOTS DE LA SELVA Sra. Carme Camps i Goy Regidora
SANT FELIU DE BUIXALLEU Sr. Francesc Pintu i Pagès Regidor
SANT HILARI SACALM Sr. Carles Testart i Rossell Regidor
SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ Sr. Julià Gifre i Sararols Regidor
SANTA COLOMA DE FARNERS Sr. Josep Cullell i Cullell Regidor

Pla de l’Estany

Ripollès

La Selva
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SILS Sr. Francisco Anoro i Zuferri Regidor
TOSSA DE MAR Sr. Pere Illamola i Dausà Regidor
VIDRERES Sr. Àngel Teixidor i Joher Alcalde
VILOBÍ D’ONYAR Sr. Salvador Martí i Gay Regidor
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Sr. Joan Xifra i Rigau Conseller

ESPINELVES Pendent
VIDRÀ Sr. Josep Anglada i Dorca Alcalde
VILADRAU Sr. Eudald Formatgé i Clos Alcalde

Diputació de Girona Sr. Pere Bosch i Soler Diputat
Diputació de Girona Sr. Jordi Gironès i Pasolas Diputat
Diputació de Girona Sr. Xavier Soy i Soler Diputat

*  Sol·licitud rebuda post assemblea Abril2004 i que està pendent la ratificació de l’adhesió a la propera Assemblea

Osona

Diputació de Girona
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Reunit a la seu del CILMA, el dia 10 de desembre de 2003, el Jurat del II Premi Medi
Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona 2003, compost pels següents
membres:

Sr. Miquel Noguer, President del CILMA,
Sr. Josep Turbau, responsable de la Comissió de Sensibilització i Educació Ambiental
del CILMA,
Sr. Francesc Canalias, expert en medi ambient de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques,
Sr. Joan Gaya, expert en medi ambient de la Federació de Municipis de Catalunya,
Sr. Jaume Hidalgo, coordinador de medi ambient de la Diputació de Girona,
Sr. Josep M. Dacosta, tècnic del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya,
Sr. Manel Poch, catedràtic d’enginyeria química de la Universitat de Girona,
Sr. Josep Serra, president de la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona,
Sr. Sergi Nuss, membre de l’Associació Naturalistes de Girona,
Sr. Enric Matarrodona, president de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes
de Catalunya,

i en qualitat de secretari del Jurat el Sr. Joan Carles Bonet, secretari del CILMA.

El Jurat vol agrair la participació de tots i cadascun dels projectes presentats:

4 Restauració del Far de Cap de Creus, presentat per l’Ajuntament de Cadaqués.
4 Implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental a les platges de Calonge – Sant

Antoni, presentat per l’Ajuntament de Calonge.
4 Procés d’Implantació del Sistema Europeu de Gestió Mediambiental (EMAS) a les

platges urbanes i al passeig marítim de Roses, presentat per l’Ajuntament de
Roses. 

4 Re – Selva 2003, al parc de Sa Riera, presentat per l’Ajuntament de Tossa de Mar.
4 Actuació ambiental en el municipi de Santa Pau, presentat per l’Ajuntament de

Santa Pau.
4 Projecte global del Centre Cívic municipal de Vidreres: Agenda 21, Pla Estratègic

del massís d’Ardenya – Cadiretes, Aula de Natura, presentat per l’Ajuntament de
Vidreres. 

4 Campanya d’implantació del Compostatge Casolà, presentada per l’Ajuntament de
Vilafant.

4 Campanya de sensibilització de la recollida selectiva Ja tries?, presentada pel
Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

4 Contracte de riu transfronterer Segre, presentat pel Consell Comarcal de la
Cerdanya.

4 Introducció de criteris de sostenibilitat a les Escoles - Taller i Tallers d’Ocupació
del Consell Comarcal de la Selva, presentada pel mateix Consell Comarcal.

4 Taula Sectorial de planejament i construcció sostenibles a la Selva, presentat pel
Consell Comarcal de la Selva.

4 Promoció comarcal de la recollida porta a porta de la fracció orgànica dels resi-
dus municipals. Prova pilot a Vilobí, Salitja i Sant Dalmai. Presentada pel Consorci
Mediambiental de la Selva.

Després d’un intens debat, els membres opten per quatre projectes finalistes:

1. Re – Selva 2003, al parc de Sa Riera, presentat per l’Ajuntament de Tossa de Mar,
per la seva innovació com a recurs didàctic, contribució al canvi d’actituds i valors
dels escolars, així com l’aportació d’una millora ambiental en l’entorn del muni-
cipi.

2. Campanya d’implantació del Compostatge Casolà a Vilafant, presentada pel seu
ajuntament, pel seu caràcter exportable en el reciclatge dels residus orgànics i la
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seva contribució en la millora ambiental en aplicar el compost que s’obté, reduint
l’ús de productes fitosanitaris.

3. Taula Sectorial de planejament i construcció sostenibles a la Selva, presentada pel
Consell Comarcal de la Selva, per l’elevat grau de participació dels diferents
agents implicats en el plantejament d’estratègies i criteris.

4. Promoció comarcal de la recollida porta a porta de la fracció orgànica dels resi-
dus municipals. Prova pilot a Vilobí, Salitja i Sant Dalmai. Presentada pel Consorci
Mediambiental de la Selva, per la seva contribució voluntària a la gestió d’aquests
residus d’una forma diferent a l’habitual, augmentant el percentatge de recollida
selectiva, amb la capacitat de mobilització de persones i col·lectius.

Una vegada analitzats aquests projectes,

ACORDEN:
Atès:
4 el caràcter innovador i exemplaritzant en la prevenció i gestió dels residus,
4 el caràcter exportable a municipis petits i mitjans,
4 la seva contribució al canvi d’actituds de la població,
4 l’aportació en la millora ambiental en contribuir a reduir, reutilitzar i reciclar els

residus que es generen en origen,
4 que el fet de dipositar les deixalles als abocadors pot ser la forma més fàcil però

a llarg termini la més cara econòmicament i ambientalment.

ATORGAR el Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona 2003
de forma compartida als següents projectes:
4 “Campanya d’implantació del Compostatge Casolà a Vilafant”, presentada per

l’Ajuntament de Vilafant, i
4 “Promoció comarcal de la recollida porta a porta de la fracció orgànica dels resi-

dus municipals. Prova pilot a Vilobí, Salitja i Sant Dalmai”, presentada pel
Consorci Mediambiental de la Selva.

Finalment, el jurat vol destacar la participació de la comarca de la Selva en la pre-
sent edició d’aquest Premi i a tots els organismes i institucions, així com a la ciu-
tadania que representen, donar-los la més sincera enhorabona i encoratjar-los a con-
tinuar treballar en les línies ja encetades.
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A la ciutat de Girona, a les 19 hores del dia 1 de desembre de 2004, es reuneix a la
seu del CILMA el Jurat del III Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comar-
ques de Girona 2004. 

Hi assisteixen les següents persones:

President: Sr. Miquel Noguer, President del CILMA
Vocals: Sr. Francesc Canalias, expert en medi ambient de l’Associació Catalana de

Municipis i Comarques
Sr. Joan Gaya, expert en medi ambient de la Federació de Municipis de
Catalunya
Sr. Jaume Hidalgo, coordinador de medi ambient de la Diputació de Girona
Sr. Josep M. Dacosta, tècnic del Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya
Sra. Helena Guasch, vicedegana de Ciències de la Universitat de Girona
Sr. Josep Serra, president de la Federació d’Organitzacions Empresarials de
Girona
Sr. Jordi Figueras, vicepresident de l’Associació Naturalistes de Girona

Secretari: Sr. Joan Carles Bonet, secretari del CILMA

Els membres del Jurat Srs. Pere Bosch, responsable de la Comissió de Sensibilització
i Educació Ambiental del CILMA, i Enric Matarrodona, president de la demarcació de
Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, excusen la seva assistència, però
han fet arribar al secretari del Jurat les seves valoracions i consideracions per
escrit.

El jurat vol fer una reflexió prèvia en el sentit de considerar que els premis plante-
jats pel CILMA han de servir per obrir nous camins en la millora del medi ambient i
la seva gestió, i que no s’han de limitar al compliment de la normativa ambiental
aprovada. Per això es considera molt important tant l’originalitat com la innovació
en els diferents projectes, que permetin avançar en aquesta línia de millora. És en
aquest sentit que es proposa al CILMA que en properes edicions es reflecteixin de
manera especial aquests aspectes en les bases dels premis. D’igual manera el jurat
ha considerat proposar al CILMA que de cara a les futures convocatòries del premi
estudiï la possibilitat d’incrementar la seva dotació econòmica, entenent que aquest
factor pot suscitar un major interès entre els ens i agents socials a l’hora de pre-
sentar les iniciatives que s’estan desenvolupant.

El Jurat vol agrair la participació de tots i cadascun dels projectes presentats. En
aquest sentit ens referim a:

4 La recollida de residus “porta a porta” al municipi de Castelló d’Empúries
Ajuntament de Castelló d’Empúries

4 Els rats-penats del convent de Santa Clara, al municipi de Castelló
d’Empúries, ja tenen una llar segura i estable
Ajuntament de Castelló d’Empúries

4 Campanya informativa porta a porta sobre el reciclatge, reutilització
Ajuntament de Celrà

4 L’Agenda 21 escolar als centres escolars de Figueres
Ajuntament de Figueres

4 Campanya d’implantació de la gestió integral de la fracció orgànica
Ajuntament de Llagostera

4 Projecte d’una instal·lació de producció d’aigua calenta sanitària per capta-
ció solar a la piscina municipal
Ajuntament de Navata

4 Projecte d’implantació del compostatge casolà a Vilabertran
Ajuntament de Vilabertran
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4 Projecte de generació de recursos procedents del residu municipal
Ajuntament de Vilafant

4 L’exposició itinerant “A la Selva ho reciclem tot”
Consell Comarcal de la Selva

Analitzats tots els projectes, el jurat acorda ATORGAR el Premi medi ambient a ini-
ciatives locals de les comarques de Girona 2004 al projecte “Els rats-penats del
convent de Santa Clara, al municipi de Castelló d’Empúries, ja tenen una llar
segura i estable”, presentat per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, amb els
següents arguments:

1. Pel seu caràcter innovador i exemplaritzant en la protecció d’unes espècies de
fauna salvatge autòctona, protegides segons la Llei 22/2003, de protecció dels
animals, així com declarades espècies d’interès comunitari en la Directiva
d’Hàbitats i d’interès especial en el Catàleg Nacional d’Especiès Amenaçades (R.
D. 439/1990, de 30 de març).

2. Per la logística de les operacions i pel finançament, que ha estat assumit de
manera voluntària exclusivament pel mateix Consistori, i

3. Perquè aquest projecte té previst assolir una vessant educativa singular per a
aquestes espècies d’activitat nocturna.
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ANTECEDENTS

El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona -
CILMA- és una associació d’entitats locals que es va constituir l’any 1999, els objec-
tius genèrics de la qual són els de treballar conjuntament els aspectes ambientals i
de sostenibilitat dels diferents municipis adherits. Actualment, el CILMA està format
per 161 ens locals, que es reparteixen entre 152 ajuntaments, vuit consells comar-
cals i la Diputació de Girona, que va ser la institució que va promoure l’entitat.

Durant l’any 2002, els ajuntaments de les comarques de Girona afectats pel pas del
Tren de Gran Velocitat –TGV– van consensuar que fos aquesta entitat qui actués com
a interlocutor únic amb el Ministeri de Foment per tal de redefinir una proposta de
traçat que, a partir del projecte inicial redactat per l’autoritat competent, minimit-
zés els problemes ambientals i socioeconòmics que se’n derivin i que satisfés les
demandes del conjunt dels municipis que suportaran aquesta infraestructura.

Després d’algunes converses prèvies entre el president del CILMA, Sr. Miquel Noguer,
i el Secretari d’Estat d’Infraestructures del Ministeri de Foment, Sr. Benigno Blanco,
es va acordar la redacció d’aquest document.

OBJECTE DE LA PROPOSTA

L’objecte d’aquest document és definir unes millores sobre el traçat i introduir mesures
correctores al projecte del TGV entre Riells i Viabrea - Frontera francesa. Aquesta pro-
posta s’ha consensuat entre tots els ajuntaments afectats i permet conjugar la viabili-
tat tècnica i econòmica amb la minimització de l’impacte ambiental sobre el territori.

El tram analitzat afecta les comarques de la Selva, el Gironès, el Pla de l’Estany i l’Alt
Empordà, i inclou els termes municipals de Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu,
Hostalric, Massanes, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sils, Vilobí d’Onyar, Riudellots
de la Selva, Aiguaviva, Fornells de la Selva, Vilablareix, Sarrià de Ter, Sant Julià de
Ramis, Palol de Revardit, Cornellà de Terri, Vilademuls, Bàscara, Pontós, Garrigàs,
Borrassà, Santa Llogaia d’Àlguema, Vilafant, Llers, Pont de Molins, Biure, Darnius,
Capmany, Agullana i la Jonquera.

La base de la proposta és corresponent a l’Estudi Informatiu o al Projecte de
Construcció de Plataforma, segons el tram d’estudi.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA PROPOSTA

Les mesures correctores i de seguiment ambiental que es defineixen a la memòria,
així com les actuacions en el traçat, permeten l’adequada integració ambiental del
traçat proposat, i donen també resposta als condicionants de la Declaració de
l’Impacte Ambiental que s’apliquen en aquest tram.

1. Permeabilització de la infraestuctura

Les actuacions de millora en planta i en alçat han consistit en la introducció de nous
viaductes i túnels, que han significat un increment en metres longitudinals del 79%
i del 63% respectivament, amb la finalitat de garantir la permeabilitat faunística,
territorial i social al llarg de tot el traçat. Així aquestes noves propostes incideixen
més especialment en aquells trams on l’efecte barrera causa major impacte. D’altra
banda, s’han localitzat i s’han proposat millores en les obres de drenatge transversal
necessàries, i s’han localitzat i identificat els camins i carreteres afectats.
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En els quadres següents hi ha la relació dels viaductes i túnels que es contemplen
per part del Ministeri de Foment, així com les ampliacions i noves estructures que
es proposen des del CILMA:

Estructures - Viaductes Ministeri de Foment Proposta CILMA
V-1 Barranc de Sant Julià 120 m
V-2 Riu el Llobregat 980 m
V-3 Còrrec del Mestre Bernat 175 m
V-4 Riera el Gou 415 m
V-5 Torrent de Bosquerós 240 m
V-6 Llobregat d’Empordà 1.650 m
V-7 Passamillàs 105 m
V-8 Riu el Ricardell 620 m
V-9 Riu la Muga 670 m
V-10 Riu el Manol 104 m 700 m
V-11 Riera d’Àlguema 515 m
V-12 Riu el Fluvià 1.188 m 1.320 m
V-13 Rec Cinyana 168 m
V-14 Riera de Farga 304 m
V-15 Riu el Terri 1.144 m
V-16 Riera Marmanya 224 m
V-17 Torrent de Riudellots 168 m
V-18 Carretera C-150 318 m
V-19 Riera de la Torre 350 m
V-20 Autopista AP-7 144 m
V-21 Vilobí d’Onyar 165 m 1.500 m
V-22 Rec de la Font del Frare 100 m
V-23 Riera de Vallcanera 35 m 150 m
V-24 Riu d’Esplet 780 m
V-25 Riu d’Esplet 100 m
V-26 Carretera GI-555 178 m
V-27 Sèquia de Sils 223 m
V-28 Maçanet 269 m
V-29 Riera de Santa Coloma 590 m
V-30 Cambrerol 300 m
V-31 Torrent de la Teuleria 590 m
V-32 Carretera GI-553 36 m
V-33 Riera d’Arbúcies 216 m 435 m
V-34 Pla de les Polles I 20 m
V-35 Pla de les Polles II 20 m
V-36 Molí de Baix 20 m
V-37 Rec de Gaserans 300 m
V-38 Riera de Replaix 36 m 66 m

Estructures - Túnels Ministeri de Foment Proposta CILMA
T-1 Le Perthus 1.800 m
T-2 Puig Pedrell 150 m
T-3 Puig Brucós 130 m
T-4 L’Hostal Nou 120 m
T-5 Figueres 920 m 1.855 m
T-6 Vilafant 2.560 m
T-7 Pontós 2.600 m
T-8 Bàscara 700 m
T-9 Terradelles 2.755 m 4.264 m
T-10 Sant Esteve de Guialbes 2.800 m
T-11 Cornellà de Terri 1.550 m
T-12 El Quintà 515 m
T-13 Montaspre 695 m
T-14 Montagut 650 m
T-15 Sarrià de Ter 4.100 m 4.670 m
T-16 Estació de Girona 550 m
T-17 Girona Sud 1.300 m
T-18 Mas Gelats 515 m
T-19 Mas Vinyotes 180 m
T-20 Maçanet 335 m
T-21 Santa Coloma 199 m
T-22 Hostalric 174 m 223 m
T-23 CanTeixidor 140 m
T-24 Can Bord 300 m
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2. Integració ambiental

Quant a la integració ambiental del projecte, s’ha previst també la introducció de
mesures correctores d’impacte sobre la fauna, la vegetació, el territori i el soroll en
àrees habitades i de protecció especial, com a continuació es detalla:

A) PROTECCIÓ DE LA FAUNA

La instal·lació i l’adequació de passos de fauna té l’objectiu de dotar el traçat de la
permeabilitat necessària per reduir el possible efecte barrera sobre les poblacions de
vertebrats terrestres. Per assegurar-ne l’efectivitat prevaldrà una correcta adequació
basada en tres conceptes bàsics: 
4 restauració de la coberta vegetal de l’entorn del pas
4 implantació de bandes de vegetació que actuïn formant canalització fins a l’es-

tructura
4 instal·lació d’andanes i rampes que facilitin l’accés i circulació pels tubs i marcs.

Els cursos d’aigua són considerats corredors faunístics, i per aquest motiu s’han d’a-
dequar obres de drenatge i obres de fàbrica com a passos de fauna mixtos, aptes per
al pas de mamífers i amfibis.

La presència d’un pont o viaducte facilita el grau d’adequació per als animals més
exigents, ja que la lluminositat i amplada d’aquestes estructures solucionen els pro-
blemes de desconfiança per travessar estructures rígides. L’adaptació d’aquestes
estructures com a passos de fauna només requereix la repoblació autòctona o de
ribera si ha quedat afectada per l’execució de l’obra. La distància exigida entre els
passos de fauna com a màxim ha de ser de dos quilòmetres, excepte els passos per
a amfibis, per als quals la distància màxima considerada és de 200 metres en l’en-
torn dels espais d’interès natural.

Un altre aspecte important a tenir en compte és el tancament de l’obra per impedir
així l’accés dels animals, per evitar atropellaments i augmentar la seguretat de la
infraestructura en general.

B) PREVENCIÓ DEL SOROLL EN ÀREES HABITADES. PROTECCIÓ ACÚSTICA

Cal assegurar que l’estudi acústic, amb la predicció dels nivells sonors previstos a la
fase d’explotació, s’adeqüi als nivells d’immissió sonora en l’ambient exterior produïts
pels mitjans de transport recollits en l’Annex 1 de la Llei 16/02 de Protecció contra la
Contaminació Acústica de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3675 11.07.2002).

També cal remarcar la instal·lació de pantalles acústiques en els trams on la simu-
lació acústica superi els 60 dB (A) diürns (7 a 22 h) i els 50 dB (A) nocturns (22 a
7 h) en el cas d’habitatges situats en el medi rural habitats de forma permanent, que
estiguin aïllats i que no formin part del nucli de població, ubicats en sòl no urba-
nitzable i que no estiguin en contradicció amb la legalitat urbanística. A la resta del
territori es col·locaran pantalles acústiques on la simulació acústica superi els 65
dB (A) diürns (7 a 22 h) i els 55 dB (A) nocturns (22 a 7 h).

C) PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Pel que fa als jaciments arqueològics, en la Resolució de la Secretaria d’Estat
d’Infraestructures d’aprovació de l’expedient d’informació pública i del traçat de
l’Estudi Informatiu del TGV, s’exposa que a les zones en les quals es prevegi l’e-
xistència de jaciments arqueològics es realitzarà, abans d’iniciar les obres, una cam-
panya de reconeixement amb la finalitat de preservar el patrimoni artístic i cultural.

D) PROTECCIÓ CONTRA L’EROSIÓ, RECUPERACIÓ AMBIENTAL I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

La conseqüència immediata de l’execució d’una infraestructura d’aquestes caracte-
rístiques és la producció de grans moviments de terres, una alteració molt intensa

63Memòria CILMA 2003/04

1
2
3
A1
A2
A3
A4

               



64 Memòria CILMA 2003/04

1
2
3
A1
A2
A3
A4

de la topografia i de l’estructura edàfica originària, així com de les comunitats vege-
tals i del paisatge i, en menor mesura, de la fauna. Els materials que queden en
superfície presenten unes condicions molt desfavorables perquè, de forma natural,
es produeixi a curt i mitjà termini una revegetació espontània, i això fa que estiguin
molt exposats a patir processos erosius.

Per fer front a aquesta situació el mitjà més eficaç és la revegetació artificial amb
espècies autòctones. L’objectiu que es persegueix és frenar els processos erosius
superficials.

CONCLUSIÓ

La proposta de millora de traçat del TGV en el tram Riells i Viabrea - Frontera fran-
cesa, que ha elaborat l’Equip Tècnic Santandreu per encàrrec del CILMA, té en comp-
te tant els suggeriments dels municipis afectats com l’estudi “Anàlisi de l’impacte del
traçat del TGV en relació a la connectivitat ecològica entre espais naturals a la demar-
cació de Girona i propostes de mesures correctores”, realitzat pel consultor mediam-
biental Sr. Josep Maria Mallarach.

Això significa que la proposta recull les aportacions dels municipis i també les mesu-
res correctores per tal de reduir fins on sigui possible l’impacte negatiu que el TGV
pugui causar a la connectivitat ecològica entre espais naturals, especialment aquells
que contenen hàbitats singulars o d’interès comunitari.

Altrament, és especialment significativa la permeabilització assolida de la infraes-
tructura des de un punt de vista social, amb els beneficis que això haurà de com-
portar per al desenvolupament de l’activitat tradicional, així com per als usos lúdics
i turístics.

Girona, abril de 2004
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El Punt - 6/5/03

El Periódico - 19/6/03

El Punt - 15/6/03
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El Punt - 19/8/03

El Punt - 4/9/03 
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Diari de Girona - 3/10/03
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El Punt - 18/12/03
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Revenda - 22/12/03
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Hora Nova -23/12/03

Setmanari Empordà -
23/12/03
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La Comarca d’Olot - 19/2/04

Revenda - 23/2/04 

El Mercat - 27/4/04
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La Vanguardia - 25/4/04

El Periódico - 25/4/04
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Diari de Girona - 25/4/04

El Punt - 25/4/04
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El Punt - 22/9/04
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El Punt - 17/10/04 Diari de Girona - 19/10/04

El Mercat - 26/10/04
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Setmanari Empordà - 26/10/04 
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Diari de Girona - 26/11/04 
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Diari de Girona - 23/12/04

El Punt - 23/12/04
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Hora Nova - 28/12/04

Setmanari Empordà - 28/12/04

       



Amb el suport de:

 


