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Vivim en un temps en què sembla que cal desplegar totes les infraestructures de cop.
Per això, la nostra entitat ha hagut de concentrar un esforç enorme per procurar que
les vies de comunicació esdevinguin el màxim de respectuoses amb el territori i la
gent que hi viu.

En el cas del TGV, ens n’hem sortit amb un èxit molt notable, després d’inacabables
negociacions, en una bona part del recorregut. En podem fer un balanç altament
satisfactori, com s’apreciarà en la informació que es facilita en la present memòria.
Com és sabut, però, resta resoldre el canvi de traçat a l’entorn del Fluvià i la per-
meabilització al peu dels massissos de l’Albera i de Salines-Bassegoda.

Al mateix temps, no s’ha deixat de treballar en d’altres infraestructures i s’han facilitat
informes per a la formulació d’al·legacions sobre diferents estudis informatius o pro-
jectes, com és el cas de l’augment de categoria de l’aeroport de Girona o la millora de
la carretera d’Amer a Salt. Pel que fa a la MAT, s’ha facilitat una anàlisi de les oportu-
nitats que es donen a l’hora de reduir el seu enorme impacte social i ambiental, i s’hi
continua treballant de forma coordinada amb l’associació de municipis AMMAT.

Dins la línia de treball dirigida a reduir el canvi climàtic destaquem l’organització
d’una jornada sobre la implantació d’energia eòlica i l’encàrrec per a la formulació
d’un model d’ordenança municipal de construcció sostenible. S’ha continuat treba-
llant en l’extensió dels sistemes de compra verda per part de les administracions
locals i en el proveïment d’un web d’informació sobre tot el transport públic a l’a-
bast del nostre territori.

Farem notar també que el 2006 s’ha actualitzat molt encertadament el compromís
que ha de representar la II Carta de Tossa en la conservació i recuperació de l’a-
tractiu del nostre excepcional litoral.

No hem deixat de col·laborar amb d’altres entitats que, a diferent escala, també
fomenten l’extensió de la sostenibilitat, com ha estat la signatura del conveni de
col·laboració amb la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la participa-
ció a la xarxa de xarxes a nivell espanyol.

Us convidem a conèixer aquestes i d’altres actuacions que el CILMA ha vingut tre-
ballant darrerament, i us demanem que ens feu arribar els vostres suggeriments per
fer més eficients els nostres serveis.

Lluís Lloret i Quer
President
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Municipis de les comarques de Girona adherits al CILMA. Any 2006
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Municipis adherits Municipis no adherits

El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
(CILMA) es va constituir l’any 1999, integrat per un gran nombre d’ajuntaments,
consells comarcals i la Diputació de Girona, amb els objectius següents:

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 en 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.

Durant l’any 2006 es van admetre set nous adherits,1 i el nombre total de municipis
adherits arribà a 179, el que significa que més del 80 % dels municipis de la demar-
cació pertanyen a l’entitat, a part dels vuit consells comarcals i la Diputació de
Girona.

2 Estructura, funcions i objectius generals
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(1) Relació d’ens locals adherits i els seus representants – Annex 1



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
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Alp

Ribes de Freser

Campelles

Toses
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Les Lloses
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Gombrèn

Planoles

Queralbs
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del Ripollès

Ripoll

Sant Joan de
les Abadesses

Camprodon

Sant Pau
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La Vall de Bianya

Vidrà

La Vall d'en Bas

Olot

Les Preses

Sant Feliu 
de Pallerols

Mieres
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Maçanet de Cabrenys

La Vajol

La Jonquera

Cantallops

Capmany

Sant Climent 
Sescebes

Portbou

Llançà

Selva de Mar

Cadaqués

Port de la SelvaVilajuïga

Pau
Palau-
-saverdera

RosesCastelló
d'Empúries

Peralada

Biure Masarac

Llers

Vilanant

Figueres
Fortià

Riumors

Avinyonet de
Puigventós

Vilafant
Sta. Llogaia d'Alguema

Vilamalla

Cabanelles

Lladó

Ordis
Navata

Borrassà

Pontós

Garrigàs

Sant Mori

Siurana d’Empordà

Torroella
de Fluvià

Vilamacolum

L'Armentera

Agullana

Esponellà
Crespià

Porqueres

Camós

Palol de 
Revardit

Cornellà del Terri

Vilademuls
Bàscara

Saus-Camallera
-Llapmaies

Colomers

Torroella de Montgrí

Palau-sator
UllastretCorçà

Rupià

La Bisbal 
d'Empordà

Forallac
Cruïlles,
Monells i
Sant Sadurní
de l’Heura

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
BordilsSant Julià 

de Ramis

Sarrià de Ter Celrà

Girona

Quart

Sant Gregori
Amer

Osor Anglès

Sant Hilari Sacalm

Viladrau

Arbúcies

Breda

Sant Feliu de
Riells i
Viabrea

Buixalleu

Santa Coloma
de Farners

Riudarenes

Massanes

Hostalric

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

Mollet de Peralada
Garriguella

Pont de Molins
Cabanes

Vilabertran

Sant Pere Pescador

Ullà

Jafre
Verges

La Tallada
d'Empordà

La Pera Parlavà
Serra de Daró

Fontanilles

Viladamat

Garrigoles
Vilopriu Albons

Bellcaire

Foixà
Ultramort

Pals

Regencós

Gualta

Sant Ferriol

Argelaguer

Flaçà

Juià

Llambilles
Campllong

Madremanya

Sant Andreu
Salou

Sant Miquel
de Campmajor

Maçanet de
la Selva

Sant Julià del Llor
i Bonmatí

Vilobí
d’Onyar

Brunyola

Espinelves

Banyoles
Fontcoberta

L'Escala

Maià de
Montcal

Les Planes
d’Hostoles

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

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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Lluís Lloret i Quer *
President

David Vila i Ligero
Representant comarcal Gironès

Argemir González i Estévez
Representant comarcal Selva

Enric Pardo i Cifuentes
Representant poblacions > 5000 habitants

Antoni Baulida i Casadellà
Representant poblacions > 5000 habitants

M. Pilar Mundet i Torres **
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

***
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 2006

Jesús Llauró i Girbau
Representant comarcal Alt Empordà

*** Fins el 20.10.2006 va ser Miquel Noguer i Planas
*** Fins el 25.10.2006 va ser Jordi Gironès Pasolas
*** Fins el 15.12.2006 va ser Lluís Lloret i Quer



Les comissions són constituïdes per alcaldes i regidors dels municipis amb interes-
sos i problemàtiques ambientals comunes. 

Comissió Coordinador

Aigua Vicenç G. Cara Fernàndez

Carta de Tossa - Litoral Argemir González i Estévez

Eficiència Energètica i Energies Renovables Enric Pardo Cifuentes

Infraestructures Josep Amat Girbau

Mobilitat David Vila i Ligero

Qualitat Ambiental Jordi Batchelli i Aulinas

Residus Jaume Figueras i Padrosa

Sensibilització i Educació Ambiental Pere Bosch i Cuenca

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

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 munici-

pal.
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 2006 el CILMA ha disposat d’un pressupost de 218.580 € que li ha
permès desenvolupar totes les activitats programades.

Pressupost d’ingressos i despeses - Exercici 2005

PRESSUPOST D’INGRESSOS
2006

Capítol Descripció €

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 100,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 217.680,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 800,00

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 218.580,00

PRESSUPOST DE DESPESES
2006

Capítol Descripció €

1 PERSONAL 75.500,00
2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 138.170,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.810,00
5 INVERSIONS REALS 100,00

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 218.580,00

10

1
2
3
A1
A2
A3
A4
A5

Memòria CILMA 2006



Reunions Assemblea General

En l’Assemblea General Ordinària del dia 9 de juny de 2006, celebrada a la seu del
Consell Comarcal del Pla de l’Estany, en primer lloc es van admetre quatre nous adhe-
rits2. A continuació el President va informar de les diferents actuacions de l’entitat,
agrupant-les per blocs: conferències i jornades, cursos de formació, intervenció en
jornades i seminaris, coordinació de campanyes, coordinació de projectes (distingint
entre el TGV i la MAT), convocatòries i iniciatives, i divulgació d’activitats. Tot seguit
es van aprovar els comptes anuals de l’exercici 2005, i per acabar es va aprovar el
pressupost per a l’any 2006, juntament amb els objectius inclosos en el Pla de
Treball.

Amb motiu de la renúncia presentada per Miquel Noguer, es va convocar una
Assemblea General Extraordinària que es va celebrar el dia 15 de desembre de 2006,
essent l’elecció del nou President el primer punt de l’ordre del dia. Optaven dos can-
didats a ocupar aquest càrrec i va resultar escollit, per un petit marge de vots, Lluís
Lloret, alcalde de Bàscara. Tot seguit es van admetre tres nous adherits3, i per aca-
bar es va aprovar un expedient de modificació de crèdit.

Reunions Junta Executiva

L’any 2006, es van convocar dues Juntes Executives. La primera es va celebrar el 3
d’abril de 2006, i es va iniciar amb l’informe del president sobre les darreres actua-
cions dutes a terme. A continuació es va aprovar una proposta per a la implantació
de mesures de compra verda a les comarques gironines amb l’objectiu d’avançar en
la difusió i pràctica de la compra verda municipal en l’àmbit gironí. Tot seguit el pre-
sident va informar del procés de concurrència d’ofertes per contractar l’assistència
tècnica per a la definició i disseny d’una alternativa a la línia d’alta tensió plante-
jada entre Bescanó-Riudarenes i Bescanó-Santa Llogaia. L’empresa finalment escolli-
da va ser l’enginyeria IM3, per haver presentat la proposta més interessant, segons
la comissió d’adjudicació. També es van designar a Enric Pardo i Jesús Llauró per
assumir la tasca de coordinació amb la Direcció General d’Energia per conèixer les
actuacions previstes en matèria d’instal·lació de parcs eòlics a les nostres comar-

3.1 Reunions dels
òrgans de govern

Pere Bosch, Lluís Lloret i Miquel Noguer,
els tres darrers presidents del CILMA.

3 Resum d’activitats
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3.2 Organització de
jornades, taules rodones
i seminaris

ques. A continuació es va decidir contractar una assistència per a la revisió jurídica
de l’ordenança de construcció sostenible. Tot seguit es va aprovar organitzar una jor-
nada per actualitzar els compromisos de la Carta de Tossa. Així mateix, es va acor-
dar que l’Assemblea General anual se celebraria el dia 9 de juny a la seu del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany, juntament amb una jornada prèvia. Finalment, es va
aprovar un expedient de modificació de crèdit, els comptes de l’exercici 2005 i la
relació de factures abonades darrerament.

La segona Junta Executiva es va celebrar el 16 d’octubre 2006. El president va infor-
mar de les darreres activitats dutes a terme. Tot seguit el president va exposar als
assistents la seva decisió de renunciar al càrrec i va agrair la col·laboració que havia
tingut per part de tots els membres de la Junta. També va informar dels resultats del
procés selectiu que es va seguir per a la substitució de la baixa per maternitat de la
tècnica Judit Vilà, essent Mònica Roca la persona contractada interinament. Així
mateix, el president va informar que el dia 19 d’octubre, a l’Auditori del Palau de
Congressos de Girona, tenia lloc l’Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
sostenibilitat, a la qual el CILMA estava convidat en virtut del conveni signat. A con-
tinuació es va aprovar la relació de factures abonades darrerament i, finalment, en
vista de la relació d’ens locals deutors de les quotes de soci, s’acordà enviar una
carta als morosos dels anys 2005 i 2006 per recordar-los el seu deute. I respecte als
deutors de les anualitats anteriors, de 2002, 2003 i 2004, es va decidir enviar-los
també una carta que els advertís que es procediria a donar de baixa de l’associació
l’entitat que no hagués satisfet el deute, d’acord amb el que disposen els estatuts.

3.2.1. JORNADA SOBRE “LA IMPLANTACIÓ DE L’ENERGIA EÒLICA A LES COMARQUES
DE GIRONA”

El dia 10 de febrer de 2006, a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, es va
organitzar la jornada informativa i de debat “La implantació de l’energia eòlica a les
comarques gironines”. El nou Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 planteja, per
als propers anys, l’augment de la producció d’energies renovables i, en concret, la
producció d’eòlica en 3.500 MW. És en aquest sentit que a les comarques gironines
s’ha previst la instal·lació de diferents parcs eòlics que contribuiran en una part
important en aquesta producció. 

Les administracions locals gironines estan interessades a consumir energies renova-
bles i a minimitzar el consum d’energia provinent de combustibles fòssils, però
demanen que els parcs eòlics s’instal·lin en llocs que suposin el mínim impacte pos-
sible. Per això, hi ha una preocupació general per conèixer quanta energia eòlica es
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preveu implantar a les comarques gironines, on es preveu que s’ubiquin aquests
parcs, quines seran les compensacions que podran rebre els ens locals i propietaris
afectats, així com conèixer quines altres tecnologies de baixa intensitat hi ha que
podrien minimitzar l’impacte paisatgístic. 

Per debatre la implantació de l’energia eòlica es va convidar a representants de l’ad-
ministració, d’entitats i experts que varen aportar les seves experiències i opinions.
En aquesta jornada, que van inaugurar Jordi Cabezas, president del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà, i Enric Pardo, responsable de la Comissió d’Eficiència Energètica i
Energia Renovables del CILMA, van assistir com a ponents Josep Isern, director gene-
ral d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del departament de Treball i Indústria; Jordi
Cañas, director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del departament de
Medi Ambient i Habitatge; Jaume Busquets, subdirector general de Paisatge i Acció
Territorial del departament de Política Territorial i Obres Públiques i Manuel de Delás,
secretari general de l’Associació de Productors d’Energies Renovables. 

Després de les intervencions va haver-hi un debat, en el qual també hi van partici-
par Montse Pascual, membre de Salvem l’Empordà, en representació de la Federació
d’Ecologistes de Catalunya; i Jesús Llauró, conseller de Medi Ambient del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i membre de la Junta Executiva del CILMA. 

3.2.2. JORNADA SOBRE “LES INFRAESTRUCTURES, LA MOBILITAT I EL TERRITORI
A LES COMARQUES GIRONINES”

Amb motiu de l’exposició pública del Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya
(PITC), es va organitzar una jornada, el 23 de març a Riudellots de la Selva, amb
l’objectiu de donar a conèixer els instruments que hi ha actualment a l’abast, per tal
de poder formular al·legacions al PITC.

Jaume Hidalgo, coordinador de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona i
secretari tècnic del CILMA, va exposar la diagnosi territorial en matèria de connec-
tivitat que ha elaborat la Diputació de Girona. Va explicar que la connectivitat és
necessària per tal de garantir la connexió entre els espais naturals, i va ressaltar qui-
nes són les principals problemàtiques actuals.

A continuació, Josep Sala, ambientòleg consultor, va manifestar la necessitat de la
coordinació en la permeabilització del corredor d’infraestructures que travessa les
comarques gironines, ja que si estan mal planificades provoquen un efecte barrera
per a la fauna, tallen camins ramaders i tradicionals, impedeixen la valorització d’es-
pais i hipotequen futures xarxes de camins a peu o en bicicleta.
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Finalment, Pau Noy, president de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic
(PTP), va explicar quines són les raons de la PTP per les quals s’ha d’al·legar el Pla
d’Infraestructures de Transport de Catalunya. Des de la seva òptica, va exposar pro-
postes i reflexions per millorar els objectius del PITC, i va ressaltar que les infraes-
tructures no són un objectiu en si mateixes, sinó un mitjà per aconseguir uns bene-
ficis que cal avaluar i, per tant, que cal centrar el debat en els serveis de transport.

3.2.3. JORNADA “II CARTA DE TOSSA”

Durant l’any 1998, la majoria de municipis litorals van signar la Carta de Tossa, per
la qual es comprometien a assolir uns objectius encaminats a la preservació del terri-
tori i dels seus valors patrimonials. Amb la constitució del CILMA, el grup de la Carta
de Tossa va passar a formar part d’una de les seves comissions de treball, la qual va
creure necessari renovar els compromisos que poden assolir els municipis litorals
encaminats cap a la gestió sostenible dels recursos. Per aquest motiu, el dia 31 de
maig de 2006, a Tossa de Mar, es va organitzar la jornada “II Carta de Tossa”.

La jornada de la II Carta de Tossa es va adreçar, especialment, als municipis del lito-
ral de la Costa Brava, però també van estar convidats a participar-hi a tots els muni-
cipis de les comarques gironines, així com les empreses del sector turístic, les ins-
titucions i entitats d’aquest àmbit i al públic en general interessat i va tenir com a
objectiu presentar diverses visions sobre l’estat actual del nostre litoral i conèixer
diferents experiències en la gestió de zones costaneres. 

La jornada es va estructurar en dos blocs: la protecció del paisatge litoral amb sis
ponències, i exemples de gestió de diverses zones costaneres, amb vuit ponències.

La benvinguda a la jornada va anar a càrrec de Pilar Mundet, alcaldessa de Tossa de
Mar, i d’Argemir González, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Blanes i res-
ponsable de la Comissió de la Carta de Tossa del CILMA, i que també va ser el mode-
rador.

Una vegada acabades les diverses presentacions i, per tant, després d’haver vist
quina és la situació actual i quines eines es poden utilitzar per millorar la preserva-
ció i gestió del litoral gironí, es va celebrar, en plenari-debat, la renovació dels com-
promisos de la Carta de Tossa4. Després d’analitzar i debatre aquests compromisos,
es van aprovar per unanimitat dels assistents, i així poder ser ratificats pels respec-
tius ens locals. 
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3.2.4. JORNADA DE LA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

El dia 7 de juny de 2006, al Centre Cívic Pla de Palau de Girona, es va organitzar la
jornada “Construcció Sostenible”.

Amb motiu de l’entrada en vigor de la nova normativa en construcció sostenible
(decret d’ecoeficiència, codi tècnic de l’edificació, etc.), l’objectiu de la jornada va
ser donar a conèixer experiències en construcció sostenible que s’estan duent a
terme, així com debatre en una taula rodona quin és el paper dels ens locals. En
aquesta taula rodona hi van participar: Carles Salvadó, tècnic de la subdirecció gene-
ral de Qualitat, Sostenibilitat i Rehabilitació de l’Habitatge del departament de Medi
Ambient i Habitatge; Josep Donés, secretari general de Promotors i Constructors
d’Edificis de Girona; Will Foreman, president de l’Associació de Professionals de les
Energies Renovables de Catalunya (APERCA); Josep Antequera, membre de l’Agrupació
Arquitectura i Sostenibilitat (AuS); i Enric Pardo, regidor delegat de Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Girona i responsable de la Comissió d’Eficiència Energètica i Energies
Renovables del CILMA. Va moderar aquesta taula rodona Jaume Hidalgo, coordinador
de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona i secretari tècnic del CILMA.

Com a ponents van participar, prèviament, Gabi Barbeta, doctor en arquitectura de
la Universitat de Girona i membre de l’Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat (AuS)
que va explicar l’experiència dels ecobarris alemanys a Freiburg i Tübingen; i Jordi
Figueras, tècnic de l’Agenda 21 de l’ajuntament de Girona, que va exposar els crite-
ris de construcció sostenible en el municipi de Girona: des del Segell Verd al Pla de
Baix de Domeny.

3.2.5. JORNADA “LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA. L’ENTRADA EN
VIGOR DE LA PROHIBICIÓ DEL SACRIFICI”

El dia 9 de juny de 2006, a la sala de plens del Consell Comarcal del Pla de l’Estany,
va tenir lloc la jornada “La protecció dels animals de companyia. L’entrada en vigor
de la prohibició del sacrifici”.

Aquesta jornada sobre la protecció dels animals de companyia, es va informar del
paper dels ens locals i de la nova convocatòria d’ajuts, així com de l’experiència del
servei de gestió d’animals a la comarca de la Selva.

La jornada va estar oberta per Jordi Xargay, president del Consell Comarcal del Pla
de l’Estany i per Miquel Noguer, president del CILMA. Com a ponents van participar:
Ignasi Rodríguez, veterinari i cap de secció de Protecció dels Animals de Companyia
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de la direcció general del Medi Natural del DMAiH; Pere de las Muelas, veterinari-tèc-
nic de la secció de Protecció dels Animals de Companyia de la direcció general del
Medi Natural del DMAiH; Miquel García, tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal
de la Selva. La jornada va estar moderada per Jordi Batchelli, responsable de la
Comissió de Qualitat Ambiental del CILMA. 

3.2.6. JORNADA SOBRE “L’AVALUACIÓ AMBIENTAL EN EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC”

El dia 29 de setembre de 2006, al Centre Cultural de Caixa de Girona (Fontana d’Or
de Girona), es va organitzar, conjuntament amb la Diputació de Girona i el departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la jornada:
“L’avaluació ambiental en el planejament urbanístic”. 

La directiva 2001/42/CE relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i
programes en el medi ambient i la seva transposició a l’Estat espanyol mitjançant la
“Ley 9/2006 de 28 de abril sobre Evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente”, estableixen un marc general per a la realització
de l’avaluació ambiental i de l’informe ambiental corresponent. Tanmateix, el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya Decret Legislatiu 1/2005 estableix la
necessitat d’elaborar i tramitar informes ambientals en els diferents plans urbanís-
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tics. Urbanisme i medi ambient mitjançant l’informe i l’avaluació ambiental són dis-
ciplines que queden integrades i cal establir procediments per fer efectiva aquesta
relació en benefici de les decisions de futur sobre el nostre territori i les nostres ciu-
tats. 

Aquesta jornada, doncs, va tenir com a objectiu impregnar de criteris ambientals les
decisions de futur que es prenguin sobre el territori i proporcionar elements opera-
tius per a la formulació d’informes ambientals dels plans territorials i urbanístics,
així com conèixer a fons l’aplicació de l’avaluació ambiental en els plans i progra-
mes i donar una sèrie d’instruccions tècniques per a l’elaboració dels informes
ambientals en el planejament general. 

En la jornada van intervenir Pere Bosch, diputat de Medi Ambient de la Diputació de
Girona; Josep Amat, vicepresident del CILMA; Rufí Cerdán, assessor de polítiques
transversals en matèria de medi ambient i sostenibilitat del departament de Medi
Ambient i Habitatge; Catalina Victory, assessora del departament de Medi Ambient i
Habitatge; Xavier Carceller, doctor arquitecte, Centre de Política de Sòl i Valoracions
(UPC), i Jacobo Ruiz, responsable de l’Oficina d’Avaluació Ambiental del DMAiH a
Girona; Jordi Cañas, director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat. 

3.2.7. JORNADA SOBRE “LA GESTIÓ LOCAL SOSTENIBLE DE L’AIGUA”

El 15 de desembre de 2006 es va programar una jornada sobre la gestió local soste-
nible de l’aigua, que va tenir lloc a l’edifici de la Farinera (Girona). 

Arran de la conscienciació que s’ha pres en els darrers anys sobre l’escassetat de l’ai-
gua com a recurs, la jornada va tractar sobre la introducció de mecanismes de ges-
tió eficient, tant pel que fa a la limitació de pèrdues i l’estalvi d’aigua com a la millor
cobertura econòmica del servei de gestió local de l’aigua. 

En aquesta jornada, que va ser presentada i oberta per Vicenç G. Cara, responsable
de la Comissió de l’Aigua del CILMA, hi van assistir com a ponents: Joan Gaya, gerent
del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), que va basar
la seva intervenció sobre les Possibilitats d’estalvi d’aigua en els consums municipals:
limitació de fuites i control dels consums; Antoni Trincheria, alcalde de l’ajuntament
de Maçanet de la Selva, que va presentar l’ordenança municipal sobre l’estalvi d’ai-
gua; Manel Serra, gerent del Consorci de la Costa Brava, que va explicar La tarifa d’a-
bastament, objectius, estructura i evolució; i, finalment, Francesc Canalias, gerent del
Consorci SIGMA, del Consell Comarcal de la Garrotxa, que es va centrar en El cost del
cicle de l’aigua. Propostes de la Directiva Marc.
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3.3.1. CURS DE CONDUCCIÓ ECONÒMICA I EFICIENT

Els dies 26, 27 i 28 de juliol de 2006 es va realitzar un curs de conducció econòmi-
ca i eficient, promogut i finançat integrament per l’Institut Català d’Energia de la
Generalitat de Catalunya (ICAEN). El curs es va emmarcar en la campanya “Cuida’m,
gastaré menys”, amb la finalitat de donar a conèixer els beneficis mediambientals
d’aquesta pràctica. 

L’objectiu del curs va ser adquirir uns coneixements en tècniques de conducció econò-
mica i eficient (estalvi de combustible, reducció d’emissions...) amb la prioritat d’in-
cidir directament sobre aquells col·lectius que podran donar a conèixer i replicar la
seva experiència a un ampli públic. El curs estava dirigit a: representants d’entitats
cíviques i socials, responsables de mobilitat local, supramunicipal o comarcal, etc. 

La part teòrica es va realitzar a la seu del CILMA, a càrrec de professors del RACC, i
la part pràctica amb vehicles amb ordinador a bord i en un circuit per Girona. Els
participants van aconseguir un estalvi de consum de combustible d’un 14 %, per-
centatge que suposa un estalvi mitjà de 291 euros l’any per participant5.

3.4.1. CURS “EL CANVI CLIMÀTIC A CATALUNYA”

Durant el mes de gener i febrer, la Secretaria Tècnica del CILMA va assistir a Girona
al curs sobre canvi climàtic organitzat per la Fundació de la Caixa de Girona i el
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, en el qual es va analitzar el
passat i futur del canvi climàtic a la terra i a Catalunya, així com aspectes relacio-
nats amb aquest temàtica, com els recursos hidrològics, el turisme i la biodiversitat.

3.4.2. FIRA ECO SÍ 

Els dies 10 i 11 de juny va tenir lloc al parc de la Devesa de Girona la fira Eco Sí, la
primera edició de la fira de la cultura ecològica a Girona. El CILMA, conjuntament
amb la Diputació de Girona, hi va participar amb un estand en el qual, mitjançant
alguns plafons, s’informava sobre diversos aspectes relacionats amb el medi ambient
de les comarques gironines, especialment sobre la relació entre les infraestructures
i la connectivitat social, ecològica i paisatgística en els espais lliures. 
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3.4.3. ECOPROCURA 2006

La ciutat de Barcelona va acollir la celebració de la Conferència EcoProcura 2006:
Solucions pràctiques per a les Compres Sostenibles, que va tenir lloc al Palau de
Congressos de Montjuïc de Barcelona, els dies 20, 21 i 22 de setembre. EcoProcura 2006
és el principal congrés internacional sobre compra sostenible que reuneix grups d’interès
públics i privats de totes les regions del món per fomentar un intercanvi d’idees i expe-
riències i dissenyar estratègies comunes per a la compra sostenible en un àmbit mundial.

Judit Vilà, en representació del CILMA, va intervenir en una de les ponències, en la qual
va explicar la experiència de la promoció de la compra verda en els ens locals de les comar-
ques gironines. Va informar sobre les diverses activitats que s’han dut a terme, com una
jornada, un curs de formació i l’edició d’una guia de compra verda. També va explicar els
objectius generals i la metodologia en el procés d’implantació de les mesures de compra
verda a les administracions locals durant l’any 2006.

3.4.4. ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP
A LA SOSTENIBILITAT

El 19 d’octubre, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat va celebrar a
Girona, a l’auditori del Palau de Congressos del Parc de la Devesa, la setena
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Assemblea General Ordinària, a la qual tots els membres del CILMA van estar convi-
dats en virtut del conveni de col·laboració entres ambdues entitats.

En aquesta assemblea es va fer balanç de les activitats realitzades i es van propo-
sar properes actuacions de la Xarxa. També es va presentar la proposta de Declaració
de Girona per unes ciutats i pobles per un urbanisme més sostenible.

Cal destacar la participació de Carlos Domínguez, de la direcció general de Qualitat
i Avaluació Ambiental del ministeri de Medi Ambient, que va presentar una ponèn-
cia sobre l’Estratègia del Medi Ambient Urbà. 

A l’acte d’inauguració i benvinguda, així com també a la roda de premsa, va participar-
hi el president del CILMA, Miquel Noguer i, en la clausura i torn de paraules, el respon-
sable de la Comissió d’Eficiència Energètica i Energies Renovables del CILMA, Enric Pardo.

3.5.1. COORDINACIÓ DE LES CAMPANYA EUROPEA “A CIUTAT SENSE EL MEU
COTXE!” - SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2006

El CILMA, com a part de la Comissió Institucional de la SMSS, va donar suport i va
promoure aquelles activitats proposades dins de la Setmana Europea de la Mobilitat,
que es va celebrar del 22 al 29 de setembre, i que aquest any es va organitzar al vol-
tant del Canvi Climàtic. 

Els ens locals adherits a la campanya es van comprometre a implantar noves mesu-
res permanents en mobilitat sostenible i també a organitzar activitats de sensibilit-
zació durant la setmana sobre la necessitat d’una nova mobilitat, que eviti els efec-
tes negatius derivats de l’ús inadequat del cotxe. 

Entre les activitats proposades, els ens locals adherits es van comprometre a desti-
nar una o diverses àrees únicament als vianants, ciclistes i al transport públic durant
tot el dia. Com a data preferent, es va proposar el 22 de setembre. 

Aquest any 2006 s’hi van adherir 17 municipis, un Consell Comarcal i la Universitat
de Girona, de manera que el nombre d’adhesions es manté més o menys estable res-
pecte als anys anteriors.

Per a la difusió de la campanya a la ciutadania, el dia 21 de setembre de 2006 es
van publicar un anunci en els diaris El Punt i Diari de Girona amb les activitats més
destacades que portarien a terme els municipis adherits a la campanya.

A continuació hi ha una relació de les mesures permanents i activitats implantades
pels ens locals.
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3.5 Coordinació de
campanyes

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Del 22 al 29 de novembre de 2006.

Ens locals Mesures permanents

Aiguaviva

Amer 4 Millora de l’accessibilitat: passos de vianants elevats.
4 Prohibició estacionament a l’Avinguda Barcelona.
4 Optimització circulació viària pel poble.

Arbúcies 4 Conversió de zones parcialment per a vianants (trànsit
restringit). 

4 Carrils per caminar.
4 Prohibició d’estacionament en zones concretes.
4 Campanyes d’ús del cotxe compartit (car-pooling).
4 Materials educatius relacionats amb la seguretat viària.

Activitats

4 Destinar àrees únicament als vianants, als ciclistes i al transport públic.

4 Exposició ”Mou-te amb el planeta”.
4 Contes sobre contaminació a la biblioteca.
4 Bicicletada popular.
4 Conferència sobre el canvi climàtic.
4 Reducció trànsit rodat a la plaça de la Vila.

4 ”Al carrer hi pintem tots”: dibuixos relacionats amb la mobilitat
i el canvi climàtic, mural-tapís al terra dels carrers.

4 Fitxes de transport per als escolars.
4 Adhesiu per promoure entre els escolars l’ús de la bicicleta per

anar a l’escola. 
4 Elaboració d’un tríptic sobre la conducció sostenible.
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Ens locals Mesures permanents

Banyoles 4 Conversió en zona de vianants tots els dies de la setmana.
4 Carrils de bici.
4 Aparcaments de bicis, prohibició d’estacionament en zones

concretes, disminució de zones d’aparcament.
4 Noves línies/Ampliació de freqüència de transport públic.
4 Mesures per pacificar el trànsit.
4 Campanya de sensibilització/incentius/bonificacions a empleats.
4 Campanyes d’ús del cotxe compartit (car-pooling).
4 Educació viària i sobre mobilitat per alumnes de centres

educatius.
4 Materials educatius relacionats amb la seguretat viària.
4 Plans d’accessibilitat.

Blanes 4 Col·locació de 40 nous aparcaments per a bicis.
4 Fer zona apta per a vianants la plaça Nostra Sra. del Vilar i

carrers s’Auguer i Méndez Núñez.
4 Potenciació d’aparcaments dissuasoris.

Cadaqués

Cassà de la 4 Establiment d’aparcaments de bicis.
Selva 4 Mesures per pacificar el trànsit.

Castell-
Platja d’Aro

Castelló 4 Educació viària de P3 fins a 6è, a l’escola Ruiz Amado.
d’Empúries 4 Crèdit d’educació viària a 2n ESO, a l’IES Castelló.

4 Redacció i tramitació del nou Pla General d’Ordenació Urbana,
on s’hi incorpora una xarxa de carrils bici que abasta el
conjunt del municipi. 

4 A les zones de nou creixement, s’obliga a incorporar els
carrils bici en el planejament derivat.

Girona 4 Increment de freqüències de dues línies L-7 i L-10 del
Transport Públic Urbà.

Lloret de 4 Ordenació de trànsit del Passeig Marítim amb la construcció 
Mar 4 de l’aparcament subterrani al Passeig Jacint Verdaguer.

Olot 4 Aparcaments de bicicletes.

Palamós 4 Educació vial i sobre mobilitat als centres educatius.

Ripoll 4 Creació d’una pàgina web de mobilitat sostenible dins la
pàgina de l’ajuntament.

Activitats

4 Actes a la via pública. Tancament de carrers cèntrics al trànsit.
4 Jornada amb transport públic interurbà gratuït.
4 Bicicletada popular.
4 Dinar popular.
4 Gimcana: ”Camins escolars segurs”.

4 Passejada popular en bicicleta.
4 Passejada popular a peu de descoberta del municipi i de l’entorn.
4 Difusió a través de la premsa local del tríptic ”BICIA’T”.
4 Xerrades sobre els beneficis d’anar a peu o amb bicicleta per a

la salut .
4 Presentació i distribució del nou plànol i horari del transport

públic urbà.
4 Promoció de viatges gratuïts per als que viatgin en transport

públic durant la SMSS.
4 Campanya publicitària de promoció del transport públic urbà.

4 Destinar àrees únicament als vianants, ciclistes i transport
públic.

4 Destinar àrees del centre del municipi únicament a vianants.

4 Transport urbà gratuït per a tot el municipi de Castell-Platja
d’Aro-s’Agaró durant tot el dia.

4 Bicicletada popular.

4 En transport, bitllet gratuït per a persones jubilades i preu únic
(1 €) per tot el dia, independentment del nombre de viatges.

4 Tramesa a tots els domicilis de l’horari del transport públic. 
4 Campanya per tal de retallar les tanques vegetals que envaeixen

la vorera impedint la circulació als vianants.

4 Comparativa de mitjans de transport.
4 Aparcaments municipals gratuïts.
4 Campanya de control de soroll de vehicles.
4 Sorteig de 5 abonaments anuals d’autobús urbà.
4 Punt itinerant d’informació i participació sobre la mobilitat.
4 Bicicletada popular.
4 XXVII Marxa popular ”Platges les de Lloret...”.
4 Canvi de sentit al carrer Riu de la Plata (Fenals).
4 Campanya ”Jo aparco bé quan vaig a l’escola”.
4 Desplaçaments segurs en grup.
4 Parc infantil d’educació viària.
4 Taula de treball ”Pacte per a la mobilitat”.
4 Cinema a la fresca “”El taxista ful”.

4 Transport públic gratuït amb distintiu a favor de SMSS.
4 Concurs fotogràfic mobilitat sostenible + exposició de fotos.
4 Espots publicitaris.
4 Taula informativa sobre la setmana MSS.
4 Taller per arreglar bicicletes.

4 Campanya “Palamós per cames” per incentivar la població a
moure’s per la ciutat a peu o en transport alternatiu al cotxe.

4 Difusió itineraris de Carril Bici.

4 Tancament d’una plaça i realització amb escolars d’un mural al terra.
4 Bicicletada popular. 
4 Exposició ”Mou-te amb el planeta”.
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Ens locals Mesures permanents

Salt 4 Adhesió a la xarxa de municipis per compartir cotxe.

Vilafant 4 Ampliació dels punts d’aparcament de bicicletes.

Sarrià 4 Carrils per caminar.
de Ter 4 Aparcaments per a bicicletes.

4 Noves línies/ampliació de freqüència.
4 Mesures per a pacificar el trànsit.
4 Regulació de la mobilitat sostenible.
4 Eduació vial i sobre mobilitat sostenible als centres educatius.

Vilobí 
d’Onyar

Consell 4 Desenvolupament del Pla de Mobilitat sostenible de la 
Comarcal del4 comarca del Gironès.
Gironès 4 Realització d’un estudi de viabilitat del tramvia intercomarcal.

4 Integració en l’Autoritat del Transport Metropolità.

Universitat 4 Inauguració i posada en marxa del nou servei de borsa per 
de Girona 4 compartir cotxe.

4 Inauguració del nou servei de borsa per compartir cotxe per
cobrir els desplaçaments intercampus, “Borsaexprés”.

4 Modificació del servei de bicicletes universitàries: inauguració
de nous punts de préstec i modificacions en la gestió.

Activitats 

4 Bitllet de tarifa diària.
4 Activació zona 30, vessant sud del municipi.
4 Campanya de control de sorolls.
4 Cursa de modes de transport.
4 Bicicletada popular.
4 Campanya de difusió de la SMSS a través dels mitjans municipals.
4 Tancament d’un carrer al trànsit motoritzat.

4 A escola sense cotxe: “Avui hi ha un cotxe menys contaminant”.
4 Promoció del carril bici: “Amb el carril bici i de vianants pots

anar a...”.
4 ”Agutzils sostenibles” patrulla en bicicleta d’una unitat de la

guàrdia municipal.

4 Sessió informativa sobre les actuacions municipals en mobilitat
sostenible.

4 Debat a l’entorn de com afecten les mesures adoptades en
mobilitat.

4 Destinar àrees únicament als vianants, als ciclistes i al
transport públic.

4 Exposició canvi climàtic.
4 Punts informatius a diferents llocs del campus sobre el TMG.
4 Enquesta de mobilitat universitària 2006 per al seguiment dels

indicadors de sostenibilitat.

3.6.1. EL PAS DEL TGV A LES COMARQUES DE GIRONA

Després del primer “Manifest de Palol de Sabaldòria”, el mes de juny de 2002, el qual
va ser signat per aproximadament una trentena d’alcaldes i alcaldesses dels munici-
pis afectats pel traçat de la línia del TGV, el CILMA, a petició d’aquests municipis, es
va convertir en l’interlocutor unitari envers les administracions, alhora que també es
va fer càrrec de realitzar un estudi sobre les mesures correctores que, segons el cri-
teri de tots els ajuntaments afectats, es va aprovar i recollir en la proposta de modi-
ficacions presentada pels ajuntaments afectats per les obres del TGV en el tram Riells
i Viabrea – Frontera francesa, i que va ser lliurat al secretari d’Estat d’Infraestructures
del ministeri de Foment, Víctor Morlán, amb data 30 de setembre de 2004. D’ençà d’a-
questa data, la complexitat del projecte ha imposat que s’obrissin diferents fronts
d’actuació a diferents nivells. El resum que es presenta a continuació s’ha estructurat
per poder oferir una visió general i entenedora del que ha succeït durant el 2006 en
relació a la incorporació de les millores reclamades. 

Reunions mantingudes amb els ens locals

Les reunions celebrades amb els ens locals afectats pel pas del TGV (4 de febrer, 9 de
juny i 24 novembre) han tingut per objectiu, principalment, informar-los de les actua-
cions realitzades, dels compromisos obtinguts per part de l’Administració
d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) i acordar conjuntament els passos que cal seguir. 

Accions jurídiques dutes a terme 

L’avançament del procés administratiu del projecte sense la incorporació de les
mesures correctores sol·licitades ha suposat, per part dels ens locals implicats, dife-
rents accions jurídiques coordinades pel CILMA amb el suport de la Diputació de

3.6 Coordinació de
projectes
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Girona, les quals han comptat amb l’assessorament tècnic de l’enginyeria ETS i jurí-
dic de Diagonal Advocats.
4 El 22 de març de 2006 es presenta, per part dels municipis i consells comarcals

afectats, un recurs contenciós administratiu per la manca de resposta a la peti-
ció-requeriment, que es va presentar el 23 de juny de 2005 davant els tribunals
de Justícia de Madrid. 

4 L’11 de juliol de 2006, es va presentar un requeriment a la Secretaria d’Estat
d’Infraestructures i Planificació del ministeri de Foment, amb l’objecte que
anul·li la resolució de data 28 d’abril de 2006, publicada en el BOE núm. 113 de
12 de maig de 2006, per la qual s’aprova el traçat de l’Estudi Informatiu del TGV
Madrid-Frontera Francesa. Subtram Sant Julià de Ramis-Pla de l’Estany, Variant de
Pla de l’Estany; i modifiqui l’Estudi Informatiu aprovat, ajustant el traçat a la pro-
posta alternativa de millora presentada en el ministeri de Foment per tots els
ajuntaments i entitats locals afectades de la Demarcació de Girona, en els punts
quilomètrics 12 + 260, fins al final del subtram.

4 El 12 de juliol de 2006, es va presentar un informe al·legació, de l’ajuntament
de Vilademuls, al Projecte Bàsic del TGV del tram Cornellà de Terri-Pontós.

4 L’aprovació de l’Estudi Informatiu per part del secretari d’Estat d’Infraestructures
ha estat objecte, el 29 de setembre de 2006, de la interposició d’un recurs con-
tenciós administratiu davant l’Audiència Nacional impugnant el traçat aprovat a
l’entorn del riu Fluvià.

4 El 20 d’octubre de 2006, els ajuntaments de Pontós, Garrigàs i Borrassà van pre-
sentar al·legacions al Projecte Bàsic del TGV del tram Pontós-Figueres.

4 El 27 de desembre de 2006, els ajuntaments de Vilademuls i Bàscara van forma-
litzar al·legacions reiterant l’oposició a totes les actuacions, exigint resposta a
la proposta alternativa i als escrits presentats contra l’Estudi Informatiu i contra
el Projecte Bàsic, exigint la paralització de les actuacions d’expropiació, alhora
que es va denunciar la deslleialtat institucional del ministeri de Foment en no
contestar a cap requeriment formalitzat des dels ajuntaments.

Estudis / informes elaborats 

Els estudis / informes que es recullen a continuació, redactats per l’Enginyeria ETS i
per Diagonal Advocats, s’han elaborat amb l’objectiu de servir de base per fer les
al·legacions municipals i alhora conèixer l’aplicació de les mesures correctores pro-
posades, i han de servir, el 2007, per continuar negociant la incorporació de mesu-
res correctores en els trams pendents.
4 Estudi comparatiu entre la proposta del CILMA i l’Estudi Informatiu Complementari

del traçat del TGV del ministeri de Foment en el tram Vilobí d’Onyar-Sant Julià de
Ramis. Aquest estudi també adequa el traçat definit en l’Estudi Informatiu
Complementari a les mesures correctores proposades pel CILMA (gener 2006).

4 Informe “Estat d’obres de la Línia de Alta Velocitat - Tram: la Selva”, es fa un
recull de totes les mesures correctores proposades en l’estat actual de les obres
i la tramitació administrativa. En l’informe s’identifica la intenció d’executar les
obres aprovades per l’ADIF (octubre 2006)

4 Informe “Estat d’obres de la Línia de Alta Velocitat - Tram: Alt Empordà”, on es
recullen les mesures correctores de mínims reclamades que, atès l’estat d’execu-
ció de l’obra, permetrien permeabilitzar els punts més crítics i que, a més, serien
compatibles amb les obres ja executades. (desembre 2006)

4 Informe tècnic-jurídic, del tram Vilademuls-Borrassà, demostratiu de la possibili-
tat de canvi del traçat dins de les previsions d’execució del TGV (desembre 2006). 

Sol·licituds / reunions amb l’ADIF

Durant aquest any en reiterades ocasions s’han fet diverses peticions de reunió amb
la ministra de Foment, el secretari d’Estat d’Infraestructures, els responsables d’ADIF
i el conseller de Política Territorial i Obres Públiques amb l’objectiu de continuar
negociant les millores proposades.

Amb aquestes peticions es va aconseguir una reunió el 29 de maig amb responsables
d’ADIF a Madrid amb l’objectiu que ADIF presentés la introducció de mesures correc-



tores sol·licitades en els treballs de redacció de projectes constructius dels trams
Riudellots de la Selva – Sant Julià de Ramis i Sant Julià de Ramis – Vilafant. En la
reunió també es va fer una anàlisi de la situació actual dels quatre punts més crítics:
l’anella verda de l’àrea urbana de Girona, l’entorn del riu Fluvià, l’anella verda de l’à-
rea urbana de Figueres i el tram internacional. També es va aconseguir, el 17 d’octu-
bre, fer una visita d’obres al tram de la Selva acompanyats de responsables d’ADIF.

Resultats obtinguts6

Les diferents accions dutes a terme al llarg del procés negociador, les quals han
comptat amb el recolzament dels diputats/des i senadors/es de les comarques giro-
nines, han donat com a resultat que el ministeri de Foment aprovés diverses de les
millores proposades i detallades en la Proposta de modificacions. 

En aquest sentit, en el mes de juny, la ministra de Foment, Magdalena Álvarez, va
manifestar -durant la seva intervenció en el Ple del Senat- en relació als quatre trams
actualment en obres, entre Riells i Riudellots, que, “fruit de les reunions mantingu-
des amb el CILMA i amb d’altres institucions, el ministeri ha decidit millorar les
mesures d’integració mediambiental previstes inicialment en la DIA i en els estudis
informatius complementaris”. Pel que fa a la resta del traçat, fins a la frontera fran-
cesa, la ministra va afirmar la voluntat d’incorporar diverses modificacions d’acord
amb la proposta del CILMA, com millorar diverses rasants i incrementar el nombre de
túnels i viaductes. 

Les mesures correctores aconseguides, amb un cost extra assumit d’aproximadament
de 350 milions d’euros (60.000 milions de ptes.), a grans trets van ser les següents:
4 Viaductes del Rec de Gaserans i d’Arbúcies, i passos de fauna en el barranc de

Noalard i torrent de Sant Jacint, per possibilitar la connexió entre el Montseny i
el parc de la Serra del Montnegre-el Corredor.

4 Túnel de Can Comatell, viaductes del Torrent de la Teuleria, de Cambrerol i de la
riera de Santa Coloma, per permetre la connexió entre el Montseny, el riu Tordera
i el litoral.

4 Viaductes, túnels i millores de la dimensió d’estructures previstes dins el t. m. de
Maçanet de la Selva.

4 Millores en el drenatge del TGV sobre el riu Esplet per permetre la connexió entre
els turons de Maçanet i la riera de Santa Coloma, així com disminuir la fragmen-
tació del municipi i l’afectació sobre la fauna amfíbia present a la zona.

4 Túnel de Serramagra.
4 Pas de fauna del Torrent de Can Figueres.
4 Millores en la riera de Vallcanera per minimitzar la fragmentació d’aquests espais.
4 Millores en el viaducte sobre el riu Onyar, que suposa una certa millora en la con-

nexió entre les Guilleries, les Gavarres i tota la plana de Girona.
4 Augmentar la longitud dels túnels de Sarrià i Montagut.
4 Acceptació de les mesures contemplades a la variant del Pla de l’Estany en els t.

m. de Palol de Revardit, Cornellà de Terri i Vilademuls.
4 Viaducte a la riera d’Alguema per permetre la distribució de la llúdriga.
4 Viaducte reforçat de la Muga en el t. m. de Pont de Molins.

D’aquesta última estructura acceptada cal dir que, arran de la proposta de modifica-
ció presentada per l’empresa constructora TPFerro el juliol de 2005, de substitució
del viaducte previst en el Projecte Bàsic al terme municipal de Pont de Molins per
un terraplè de 360 m de longitud i 20-25 m d’alçada atesa la presència de cavitats
càrstiques, el CILMA va elaborar, el novembre de 2005, a través de l’Enginyeria
Reventós, un contrainforme titulat “Análisis de la Propuesta de modificación del via-
ducto sobre el río Muga en Pont de Molins”. Les conclusions de l’estudi van demos-
trar la inconsistència dels arguments del terraplè respecte d’altres alternatives.
Finalment, ADIF, en data 1 d’agost de 2006, va desestimar el talús i va aprovar defi-
nitivament un viaducte reforçat de 510 m sense afectació de cavitats càrstiques.
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(6) Annex 3 – Taula resum de les mesures correctores acceptades i pendents d’acceptació del traçat del TGV a les comarques gironines.



Els resultats obtinguts durant l’any 2006 permetran centrar els esforços per a 2007,
tan sols, en quatre trams: l’anella verda de Girona, el tram entorn del Fluvià, l’ane-
lla verda de Figueres i el tram internacional.

3.6.2. ESTUDI D’ALTERNATIVES DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES D’ALTA TENSIÓ
BESCANÓ-RIUDARENES I BESCANÓ-SANTA LLOGAIA 

En la reunió de 12 novembre de 2005 mantinguda entre el CILMA i els municipis
afectats per la línia d’alta tensió (AMMAT) es va establir una col·laboració entre
aquestes dues associacions mitjançant una coordinació a nivell tècnic. Així, el
CILMA havia d’establir, amb la fórmula més adient i que de comú acord es definís,
una assistència tècnica similar a la realitzada per al traçat del TGV. Aquesta assistèn-
cia seria per als trams ja aprovats i trams amb una proposta de traçat. Tanmateix,
l’AMMAT es faria càrrec de l’estudi i del debat sobre la interconnexió. Amb aquests
estudis es volia disposar d’informació suficient per plantejar una postura clara i con-
sensuada entre tots els ens locals.

En aquest sentit, l’abril de 2006, el CILMA va contractar l’assistència tècnica de l’en-
ginyeria IM3 per a la definició i disseny d’una alternativa a la línia d’alta tensió
plantejada entre Bescanó-Riudarenes i Bescanó-Santa Llogaia, en base al traçat pro-
posat per la Generalitat de Catalunya l’estiu de 2005.

L’objecte de l’estudi era avaluar diferents escenaris de la xarxa de transport per al
subministrament elèctric a les comarques gironines, determinar-ne els límits de pro-
veïment energètic d’acord amb la dinàmica de creixement de la demanda, i proposar
alternatives raonables de traçat per a les noves línies elèctriques d’alta tensió.

En aquest sentit, es van avaluar 12 escenaris diferents de xarxa de transport per al
subministrament elèctric a les comarques gironines. Per a cadascun d’ells es van
determinar els límits de proveïment energètic d’acord amb la dinàmica de creixement
de la demanda i amb l’alimentació necessària per al TGV. Els escenaris van des de
l’opció zero (xarxa actual) fins a la interconnexió, passant per diferents combina-
cions de xarxes de 220 i 400 kV.

Les conclusions fruit de l’anàlisi són:

1.- El ritme de creixement del consum no es pot satisfer a curt termini amb la xarxa
actual però, si es continua a aquest ritme, cap dels escenaris estudiats, ni tan
sols el de la interconnexió, no ens garanteix subministrament més enllà de
2011.

2.- El debat que s’imposa no és el de MAT sí o MAT no, sinó que, davant l’evidència
que tenim un sostre energètic difícilment superable, tan sols queda la via de l’e-
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ficiència per frenar l’escalada de consums. En aquest context el debat polític és
si la MAT ajuda a accelerar la inversió en eficiència o, al contrari, dóna la falsa
imatge que podem seguir creixent il·limitadament.

3.- L’estudi constata que el proveïment necessari a curt termini (2010) es pot satis-
fer amb diverses possibilitats, una de les quals és la interconnexió, però que
també es pot satisfer sense aquesta interconnexió.

4.- L’estudi constata la necessitat de promoure la generació local en les zones
més deficitàries, que són l’Alt Empordà i la Costa Brava. El proveïment de
Girona a través de la nova subestació de Bescanó queda resolt, i fa inne-
cessària la central de cicle combinat prevista a Vilanna. El model de centrals
de gran envergadura no és l’òptim per a l’Alt Empordà i la Costa Brava, ja que
aquestes centrals provoquen per si mateixes una saturació de la xarxa i tenen
problemes de refrigeració per manca de cabal als rius. Cal, doncs, avançar en
la creació de petites centrals escampades al territori que siguin més eficients
perquè puguin aprofitar el calor residual en zones residencials o industrials
properes.

5.- L’estudi demostra que el soterrament és viable en zones planeres, tot i que el seu
cost augmenta en una relació de 1 a 7 i que les pèrdues podrien situar-se entre
el 10 % i el 40 % en funció de la llargada soterrada. 

6.- L’estudi demostra que el reforçament de la xarxa actual amb algunes de les
opcions previstes permet el desmantellament de línies actuals que seran pres-
cindibles, com ara la línia de D/C a 132 kV Juià-Salt, un tram de la línia D/C
a 220 kV Vic-Juià –ambdues travessen l’Espai d’Interès Natural de les
Gavarres– i també, amb majors reserves, la línia de D/C a 132 kV Juià-
Figueres.

7.- L’estudi aporta millores de baix impacte que afavoreixen molt l’estabilitat del sis-
tema, com la connexió de la subestació de Riudarenes amb la subestació de Sils,
o la connexió de la subestació de Bescanó amb la de Salt i Olot.

8.- Qualsevol dels escenaris que permeten satisfer la demanda a curt termini tindrà
un impacte ambiental i paisatgístic important, especialment greu a la zona de
Bescanó, per la confluència de línies, i a la zona de Canet d’Adri, on el pas d’una
nova línia no podrà evitar afectar la gran densitat de masies existents.

El CILMA no es va decantar per cap de les opcions previstes, ja que qualsevol d’elles
implica l’afectació a municipis. No obstant això, sí que va voler fer una crida al debat
sobre la necessitat de deixar de banda les polítiques de creixement de l’oferta elèc-
trica per abordar les urgents i inevitables polítiques de gestió de la demanda, efi-
ciència i generació local.

3.6.3. INFORME D’AL·LEGACIONS SOBRE L’ESTUDI INFORMATIU DEL CORREDOR
BRUGENT - TER C-63 I N-141E AMER-SALT 

El 28 de juliol de 2006, es va publicar en el DOGC l’anunci d’informació pública de
“l’Estudi Informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental. Millora general.
Condicionament del corredor Brugent - Ter. Carreteres C-63, N-141e i GI-531. Tram
Amer - Salt”. Els municipis afectats per la millora d’aquesta infraestructura eren
Amer, la Cellera de Ter, Sant Julià de Llor i Bonmatí, Anglès, Bescanó, Sant Gregori
i Salt.

A petició dels ajuntaments afectats, el CILMA va elaborar, a través de l’enginyeria
ETS i la consultoria Fractalia, l’informe “Al·legacions sobre l’estudi informatiu del
corredor Brugent - Ter C-63 i N-141e. Amer - Salt”. L’objectiu de l’informe era apor-
tar millores d’atenuació de l’impacte social i mediambiental generat per la implan-
tació en el territori de la infraestructura projectada. 

En aquest sentit, es va procedir a seleccionar l’alternativa més idònia en cada tram
per a cada municipi, tenint en compte i valorant el resultat de l’anàlisi multicrite-
ri descrit a la memòria de l’estudi informatiu, introduint-hi mesures correctores
concretes i, puntualment, proposant un traçat alternatiu quan es considerava opor-
tú.
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3.6.4. IMPLANTACIÓ DE MESURES DE COMPRA VERDA A LES ADMINISTRACIONS
LOCALS DE LES COMARQUES GIRONINES 

Durant el segon trimestre de 2006 es va continuar amb el procés d’estímul de la com-
pra verda en els ens locals de les comarques gironines iniciat l’any 2005.

Els objectius generals d’aquesta segona fase es van centrar a com avançar en el pro-
cés d’ambientalització dels ens locals a partir de la “Guia de compra verda per la pre-
venció del canvi climàtic”, editada pel CILMA, i preparar el terreny per posicionar les
comarques gironines en el context europeu de compra verda pública. 

En aquest sentit, es van proposar, alhora, uns objectius específics per tal d’oferir als
municipis adherits al CILMA la possibilitat de posar en pràctica la compra verda
d’una sèrie de grups de productes i/o serveis, tot organitzant i gestionant el treball
dels diferents municipis interessats a iniciar un procés de compra verda dels pro-
ductes proposats. 

Els municipis que es van apuntar a la iniciativa van ser els ajuntaments de Celrà,
Porqueres, Riudellots de la Selva, Salt, Sant Feliu de Guíxols i Sant Joan de les
Abadesses, i el Consell Comarcal del Gironès. Una vegada consultats aquests ens
locals participants, es van portar a terme quatre reunions de treball que es va cen-
trar en la compra de paper i equips informàtics i ofimàtics.

La metodologia desenvolupada durant les reunions de treball sempre va estar ober-
ta i, per tant, susceptible d’introduir-hi variacions en funció de les demandes i
necessitats que van anar expressant els ens locals.

En l’última sessió de treball es van compartir entre tots els participants les experièn-
cies i resultats de cadascú per poder socialitzar la informació, i també es van tractar els
elements i punts clau per realitzar la compra verda de fusta, vehicles i electricitat verda.

L’Ecoinstitut Barcelona, conjuntament amb el CILMA, va desenvolupar les tasques
d’organització, coordinació, acompanyament i tutela, al llarg de tot el procés i la
dinamització de les reunions dels grups de treball.

3.6.5. INFORME D’AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE PAS A CATEGORIA II/III DE
L’AEROPORT DE GIRONA

Durant el mes de novembre de 2006, després de la petició dels municipis d’Aiguaviva
i Riudellots de la Selva, el CILMA va oferir-los assessorament tècnic, a través de la
redacció d’un informe realitzat per l’enginyeria Reventós, en relació a l’avaluació
d’impacte ambiental del projecte de pas a categoria II/III de l’aeroport de Girona,
tramès pel ministeri de Medi Ambient. 

En aquest sentit, des del CILMA, es va considerar que l’impacte ambiental acústic
associat a un projecte d’aquestes característiques i la importància del manteniment
dels connectors socials, paisatgístics i biològics que es donen encara entre els mas-
sissos de les Gavarres i les Guilleries eren motius suficients per realitzar aquest
assessorament tècnic.

Per la seva part, el ministeri de Medi Ambient va sol·licitar que s’aportessin els
comentaris i suggeriments oportuns en relació a l’ampliació d’aquesta infraestructu-
ra, per tenir-los en compte en el cas que aquest ministeri, com a òrgan competent,
determinés la submissió del projecte al procediment d’avaluació d’impacte ambien-
tal. Cal recordar que aquest tipus d’actuació es troba inclosa en l’annex II del Reial
Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental, en vir-
tut del qual es determina, en el seu article 1.3, que tan sols s’hauran de sotmetre a
una avaluació d’impacte ambiental aquells projectes per als quals així ho determini
l’òrgan ambiental competent.



3.7.1. CONVENI AMB LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT 

El 13 de març de 2006, a la sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya (COAC), es va realitzar la signatura del conveni entre la
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i el CILMA.

Les dues entitats van ser conscients, a l’hora d’establir el conveni, que la realitat i
l’experiència dels seus municipis i comarques eren diferents, però que hi havia molts
punts que es complementaven i, per tant, van considerar que una col·laboració
podia ser valuosa i eficaç.

Aquest conveni té com a objectiu general fixar un marc de col·laboració a la realització
d’accions encaminades a l’assoliment d’un desenvolupament sostenible. Com a objectius
específics del pacte, ambdues entitats mantindran una relació de fluïdesa en la informa-
ció i de cooperació conjunta per a la millor resolució d’aquelles qüestions d’interès comú
que cadascuna d’elles realitzi per separat, així com de prestar-se assistència mútua en
els projectes que duguin a terme cadascuna en els seus àmbits respectius.

Tant el CILMA com la Xarxa es facilitaran mútuament informació sobre les activitats
que realitzin, possibilitant la inscripció dels seus membres a activitats formatives,
sessions de treball, etc. 

A l’acte va assistir l’Hble. Salvador Milà, conseller del Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que va apadrinar la signatura d’aquest
conveni. 

L’acte de signatura va venir acompanyat, prèviament, de la presentació del Decret
d’ecoeficiència, per part de Núria Pedrals, subdirectora general de Qualitat,
Sostenibilitat i Rehabilitació d’Habitatge del DMAiH, que va aprovar el Govern de la
Generalitat de Catalunya, el qual fa incidència en els usos d’edificació més habituals
fixant uns paràmetres d’ecoeficiència que s’agrupen en quatre àmbits: aigua, ener-
gia, residus, materials i sistemes constructius.

3.8.1. DOMINI .CAT I BUTLLETÍ DEL CILMA

Des de principi del mes de maig quedà operativa la pàgina web www.cilma.cat.

Per altra part, i dins de la trajectòria comunicativa que ha portat a terme el CILMA,
es va començar a editar un butlletí, dirigit especialment a tots els ens locals asso-
ciats. 
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Aquest butlletí va néixer amb l’objectiu de donar a conèixer aquells aspectes rela-
cionats amb el medi ambient que puguin tenir un interès especial en el coneixement
de determinades polítiques, normatives i fets que es desenvolupin i que puguin afec-
tar o beneficiar els nostres municipis i comarques.

Durant l’any 2006 se’n van editar un total de tres números. Els temes centrals van
ser la compra verda, el litoral i la bicicleta.

El butlletí s’edita en format paper i es pot despenjar, en format digital, accedint a
la pàgina web www.cilma.cat

3.8.2. EXPOSICIÓ “CANVI CLIMÀTIC”

L’exposició “Canvi Climàtic”, sorgida a partir del projecte europeu CLARITY (Acció
Educativa per al Clima), va ser traduïda al català i editada pel CILMA. Aquesta ini-
ciativa pedagògica pretén contribuir al coneixement del fenomen del canvi climàtic,
les seves causes i les respostes que s’estan plantejant per fer-hi front. L’exposició va
ser dissenyada per un grup de treball europeu, format per tècnics d’Aliança del Clima
d’Alemanya i Itàlia, dels eslovens E-Forum i del Centre Nacional d’Educació Ambiental
(CENEAM), entitat vinculada al ministeri de Medi Ambient.

L’exposició, de caràcter itinerant i que consta de 16 plafons temàtics, un plafó intro-
ductori i un altre plafó final, a més de la proposta lúdica “El Joc de l’Energia”, es va
posar a disposició dels ens locals en l’últim trimestre de l’any. 

Durant el mes de novembre i desembre va estar exposada al Centre Cívic del Pont Major.
Amb vista al 2007, diversos municipis han sol·licitat disposar de l’exposició. 
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3.8.3. EDICIÓ DEL DVD “APUNTS AMBIENTALS”

A partir del recull d’accions exemplars en medi ambient dels ens locals elaborat
durant el 2005, es va decidir realitzar un DVD que oferís les més modèliques. Un total
de 20 reportatges, d’una durada de cinc minuts cadascun, formen el DVD titulat
“Apunts Ambientals”, on es mostra el desenvolupament de les iniciatives seleccio-
nades, així com la millora ambiental que han aportat a la vida de les persones i del
territori.

L’empresa Luxmedia va ser l’encarregada de realitzar el DVD, el qual es va presentar
públicament durant el mes de novembre. El DVD va ser distribuït a través dels canals
habituals del CILMA, i alhora es va donar autorització perquè les TV locals d’àmplia
difusió a les comarques gironines poguessin emetre’l. 

3.8.4. PREMI MEDI AMBIENT A INICIATIVES LOCALS DE LES COMARQUES DE
GIRONA

El V Premi de Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona va comp-
tar amb la participació de deu projectes. El jurat va atorgar el premi al “Projecte
integral de zones verdes públiques sostenibles”, presentat per l’Ajuntament de
Vilafant7.

El lliurament del premi va tenir lloc el dia 15 de desembre a l’edifici de La Farinera
de Girona. El premi, que va ser recollit per l’alcalde de Vilafant, Paulí Fernández, va
estar premiat amb un guardó i amb una dotació econòmica de 3.000 euros. A l’acte
també van assistir els representants dels projectes que hi optaven, els quals van
rebre un diploma.

3.8.5. REDACCIÓ D’UNA ORDENANÇA MUNICIPAL TIPUS DE CONSTRUCCIÓ
SOSTENIBLE 

Al llarg de l’any, es va treballar en la darrera fase del procés de redacció de l’orde-
nança municipal tipus de construcció sostenible, la qual va consistir a donar format
normatiu al text tècnic redactat des del departament d’Arquitectura i Enginyeria de
la Construcció de la UdG.
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(7) Annex 4 – Veredicte del Premi Medi Ambient d’Iniciatives Locals 2006.



El model d’Ordenança Municipal de Construcció Sostenible pot esdevenir d’obligat
compliment en els projectes públics de nova planta i rehabilitacions, i també par-
cialment en l’àmbit de la promoció privada, per bé que es deixa l’aplicació d’alguns
capítols amb caràcter voluntari i incentivat, i alguns altres com a simples recoma-
nacions. 

3.8.6. ELABORACIÓ D’UNA WEB DEL TRANSPORT PÚBLIC A LES COMARQUES
GIRONINES

A final de 2006, es va iniciar el projecte d’elaboració d’una web del transport públic.
En virtut del conveni entre la Fundació UdG i el CILMA, es va incorporar en Pau Prat,
en qualitat de becari, per tal de realitzar una base de dades sobre transport públic
a les comarques gironines perquè esdevingui una eina útil per als ciutadans. El pro-
jecte va tenir com a punt de partida el “Mapa del Transport Públic i Mobilitat
Sostenible a les Comarques de Girona”, editat pel CILMA l’any 2003.

3.8.7. RED DE REDES DE MEDIO AMBIENTE URBANO HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La Red de redes, creada el 15 de desembre de 2005 a Madrid i impulsada pel minis-
teri de Medi Ambient, té com objectiu agrupar i coordinar, de manera voluntària, les
diferents xarxes que treballen en els processos d’Agenda 21 cap a la sostenibilitat,
a fi i efecte de reforçar l’intercanvi d’informació, la cooperació i la transferència de
bones pràctiques.

S’han assistit a diverses reunions de treball: 
4 El 19 de gener de 2006, a la seu de la Diputació de Barcelona, es va reunir el

Grup Permanent per fer un balanç de l’estat actual de la cooperació entre les xar-
xes i tractar el pla d’actuació per a l’any 2006.

4 El 15 de juny de 2006, a Albacete, es va celebrar una nova reunió del plenari amb
l’objectiu d’informar sobre l’Estratègia Europea i presentar una proposta definiti-
va de l’Estratègia de Medi Ambient Urbà de la Red de Redes amb les aportacions
de diferents xarxes de municipis.

4 El dia 23 d’octubre de 2006 es va celebrar a València per continuar desenvolu-
pant els objectius i directrius incloses en l’Estratègia Espanyola de Medi Ambient
Urbà. En concret, els aspectes tractats van ser el pla de formació, el finançament
i els indicadors de seguiment.

3.9.1.WEB DEL CILMA

Durant aquest any 2006 la plana web del CILMA ha registrat poc més de vint mil
entrades i la distribució en els diferents menús es representa en el següent grà-
fic:

Entrades pàgina web del Cilma. 2006
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Pel que fa a l’agenda ambiental, hi hem inserit al voltant de 250 actes, més de la mei-
tat dels quals corresponen a jornades i cursos, tal com es pot veure en el gràfic següent:

Actes inserits a l’Agenda Ambiental. 2006

3.9.2. CONVOCATÒRIES I COMUNICATS DE PREMSA

Convocatòries de premsa
Els actes a què s’ha convocat formalment a la premsa han estat:
4 Celebració de la jornada informativa i de debat: “La implantació de l’energia eòli-

ca a les comarques gironines” (7 de febrer de 2006).
4 Signatura del conveni entre la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i

el CILMA (8 de març de 2006).
4 Celebració de la jornada informativa: “Infraestructures, mobilitat i territori” (21

de març de 2006).
4 Celebració de la jornada informativa: “II Carta de Tossa” (25 de maig de 2006).
4 Celebració de la jornada informativa: “Construcció Sostenible“ (6 de juny de 2006).
4 Celebració de la jornada informativa: “La protecció dels animals de companyia.

L’entrada en vigor de la prohibició del sacrifici” i de l’Assemblea General del
CILMA (7 de juny de 2006).

4 Lliurament d’al·legacions al Projecte Bàsic del traçat del TGV, formulades pels
municipis de Vilademuls, Bàscara, Pontós, Garrigàs i Borrassà i adreçades a la
Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Planificació del ministeri de Foment (11 de
juliol de 2006).

4 Presentació del curs de conducció econòmica i eficient (24 de juliol de 2006).
4 Celebració de la jornada informativa: “L’avaluació ambiental en el planejament

urbanístic“ (27 de setembre de 2006).
4 Presentació de l’exposició “Canvi Climàtic” (29 de setembre de 2006).
4 Presentació del DVD Apunts Ambientals (1 de desembre de 2006).
4 Celebració de la jornada informativa: “La gestió local sostenible de l’aigua”, de

l’Assemblea General Extraordinària del CILMA i del lliurament del Premi Medi Ambient
a iniciatives locals de les comarques de Girona 2006 (12 de desembre de 2006).

Comunicats de premsa
En aquest període s’han enviat els següents comunicats de premsa:
4 0001/2006 del 4 de febrer de 2006, sobre la reunió dels alcaldes i regidors dels

municipis afectats pel traçat del TGV a les comarques de Girona.
4 0002/2006 del 10 de febrer de 2006, sobre la celebració de la jornada informa-

tiva i de debat: “La implantació de l’energia eòlica a les comarques gironines”.
4 0003/2006 del 13 de març de 2006, sobre la signatura del conveni entre la Xarxa

de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i el CILMA.
4 0004/2006 del 23 de març de 2006, sobre la celebració de la jornada informa-

tiva: “Infraestructures, mobilitat i territori”.
4 0005/2006 del 24 de maig de 2006, informant de l’edició d’un butlletí i de l’o-

perativitat del domini cilma.cat.
4 0006/2006 de l’1 de juny de 2006, sobre la celebració de la jornada “II Carta de

Tossa”.
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4 0007/2006 del 8 de juny 2006, sobre la celebració de la jornada “Construcció Sostenible”.
4 0008/2006 del 9 de juny de 2006, sobre la celebració de la jornada “La protec-

ció dels animals de companyia. L’entrada en vigor de la prohibició del sacrifici”,
i de l’Assemblea General del CILMA.

4 0009/2006 del 28 de juliol de 2006, sobre la finalització del curs de conducció
econòmica i eficient.

4 0010/2006 del 29 de setembre de 2006, sobre la celebració de la jornada
“L’avaluació ambiental en el planejament urbanístic”.

4 0011/2006 de 13 d’octubre de 2006, sobre la presentació del balanç i valoració
de les gestions realitzades pel CILMA respecte a les mesures correctores en el
traçat de la línia del TGV.

4 0012/2006 del 16 d’octubre de 2006, sobre la presentació de la renúncia del Sr.
Miquel Noguer al càrrec de president.

4 0013/2006 del 25 d’octubre de 2006, sobre la convocatòria del Premi de Medi
Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona 2006.

4 0014/2006 del 5 de desembre de 2006, sobre la presentació del DVD “Apunts
Ambientals”.

4 0015/2006 del 15 de desembre de 2006, sobre la celebració de la jornada “La
gestió local sostenible de l’aigua”, així com de la celebració de l’Assemblea
General Extraordinària i del lliurament del Premi Medi Ambient a iniciatives locals
de les comarques de Girona 2006.

3.9.3. PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Hem publicat els següents anuncis en premsa escrita:
4 Anunci sobre la jornada “La implantació de l’energia eòlica a les comarques giro-

nines”, publicat el dia 9 de febrer de 2006 al Diari de Girona i a El Punt.
4 Anunci sobre la convocatòria d’oferta de treball temporal d’una plaça de tècnic/a,

publicat el dia 3 de setembre de 2006 al Diari de Girona i a El Punt.
4 Anunci sobre les activitats del Dia Sense Cotxes i de la Setmana de la Mobilitat Sostenible

i Segura, publicat el dia 21 de setembre de 2006 al Diari de Girona i a El Punt.
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3.10 Atenció de
consultes

Les activitats realitzades pel CILMA han tingut ressò en diversos mitjans de comu-
nicació, tant en premsa8, ràdio i televisió com en revistes i butlletins municipals.

Les consultes rebudes d’ens locals, consultories, entitats i particulars s’ha reduït respec-
te a 2005, i la xifra s’ha situat en un nivell similar al de les enregistrades durant 2004. 

Les consultes han estat de temàtiques diverses. Encapçalen el rànquing les eines de
sostenibilitat, amb un 17 %, referint-se a l’elaboració de les Agendes 21 locals o
Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat, així com estudis i projectes per ambien-
talitzar les dependències o serveis municipals. Segueixen les consultes d’infraes-
tructures i compra verda amb un 12 % cadascuna, fent referència les primeres al Tren
de Gran Velocitat. Mobilitat i energia representen per igual un 10 % del total de con-
sultes efectuades. A continuació, entre un 6 i 4 %, trobem consultes sobre medi
natural, residus, activitats classificades i urbanisme. L’apartat d’altres és d’un 19 %,
i es refereixen a consultes diverses sobre aspectes administratius i logístics.

Temàtica de les consultes 2006

En relació a la seva procedència, el 30 % de les consultes que hem rebut procedei-
xen del Gironès. Tot seguit ve la comarca del Baix Empordà, amb un 16 %. En tercer
lloc se situa la comarca de la Selva, que ha emès el 10 % de les consultes. En menor
proporció trobem la comarca de l’Alt Empordà, amb un 6 %. La comarca que menys
ens han consultat ha estat el Ripollès, amb un 4 %. Aquest any, no s’han rebut con-
sultes provinents de les comarques del Pla de l’Estany i Cerdanya. Per altra banda, un
6 % de les consultes efectuades provenen de les comarques de Barcelona i un 10 %
de diversos llocs fora dels àmbits territorials anteriors. Finalment, es comptabilitzen
un 18 % de consultes de particulars sense identificació de la seva procedència. 

Procedència de les consultes 2006

34 Memòria CILMA 2006

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
A1
A2
A3
A4
A5

(8) Annex 5 - Recull de premsa.
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Si comparem la temàtica de les consultes i la seva procedència podem destacar que
la comarca que més consultes ha fet sobre eines de sostenibilitat és el Gironès, prin-
cipalment en relació a l’Agenda 21. Les consultes sobre infraestructures han girat al
voltant del TGV, i han estat realitzades des del Gironès i l’Alt Empordà. Les consul-
tes sobre compra verda (característiques paper reciclat, ecoproductes...) les han fet
la Selva, el Gironès i el Ripollès. Les consultes sobre energies renovables, relaciona-
des amb normativa i ajuts, procedeixen de les comarques del Baix Empordà i el
Gironès. Pel que fa a la mobilitat, provenen de la Selva i se centren en la setmana
de la mobilitat. 

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

4 Convocatòries de les Assemblees Generals i de les 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 Enviament de convocatòries i comunicats de premsa als mitjans de comunicació.
4 Enviament de la memòria d’activitats del CILMA i dels butlletins.
4 Enviament d’informació sobre jornades, cursos, congressos, exposicions, subven-

cions, legislació...
4 Enviament de model tipus d’al·legacions.
4 Tramesa d’informació sobre el projecte GESMOPOLI.
4 Petició de reunió a la ministra de Foment, amb còpia als representants parla-

mentaris de les comarques de Girona al Congrés dels Diputats i al Senat.
4 Enviament, als municipis afectats pel traçat del TGV, d’informació dels tràmits del

recurs contenciós administratiu presentat.
4 Enviament d’invitació en relació a l’acte de signatura del Conveni entre la Xarxa

de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i el CILMA.
4 Enviament de convocatòria de reunió de compra verda.
4 Encàrrec a l’enginyeria IM3 de l’assistència tècnica al CILMA en matèria de defi-

nició i disseny d’una alternativa a la línia d’alta tensió plantejada per la
Generalitat de Catalunya entre Bescanó-Riudarenes i Bescanó-Santa Llogaia.

4 Enviament d’informació per adherir-se al “Dia sense cotxes i a la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura”, fitxa d’avaluació prèvia i proposta d’activitats
tipus. Posteriors recordatoris del termini, així com tramesa al departament de
Medi Ambient i Habitatge de les adhesions rebudes.

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

4 Convocatòria als municipis afectats per la línia 400 kV del tram Bescanó-Riudarenes
i subestació Riudarenes i als del tram Bescanó-Figueres-Frontera Francesa i subes-
tació Figueres per presentar el treball realitzat per l’enginyeria IM3. 

4 Petició d’entrevista a empreses subministradores de paper i productes d’oficina
per conèixer la capacitat de subministrament d’aquests productes i els seus
preus.

4 Tramesa als municipis del litoral de la documentació referent a la “II Carta de
Tossa” (carta, compromisos, model d’adhesió, conclusions de la jornada, etc.).

4 Petició als municipis afectats pel traçat del TGV de la comarca de la Selva, de pro-
postes concretes de correcció d’impacte visual en talussos i marges.

4 Convocatòria als municipis afectats pel pas del TGV.
4 Petició als municipis afectats per l’AP-7 i l’A-2 del seu interès per rebre assesso-

rament tècnic similar al del TGV.
4 Encàrrec a enginyeria Raventós d’informe per al canvi de categoria II/III de l’a-

eroport de Girona.
4 Tramesa dels aspectes que el CILMA considera en relació al Pla Estratègic de la

Bicicleta.
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4 Tramesa als municipis del litoral gironí d’una proposta per a la gestió sostenible
dels medis litorals arenosos.

4 Enviament de tríptic de la campanya “Mejor con Bici” i del plànol-guia ciclista de
Girona i Salt.

4 Tramesa del DVD “Apunts ambientals”.
4 Tramesa d’informació sobre l’oferta de places de becaris per als alumnes dels cur-

sos de postgrau de la UdG.

Des que la Secretaria Tècnica va començar a funcionar, s’ha anat recopilant docu-
mentació com el recull de premsa, llibres, revistes, vídeos, CD’s, material didàctic,
reculls de ponències de jornades i cursos, documentació d’interès com guies i tre-
balls varis de l’anomenada literatura gris.

En aquest últim any, en relació als llibres, hem incorporat:
4 De la col·lecció Gestió Local en Medi Ambient, editada per la Fundació Carles Pi

Suñer, els llibres Gestió local de la mobilitat sostenible i segura; i Polítiques locals
per a la reducció de residus municipals.

4 El temps és boig?, de Josep Enric Llebot, editat per Rubles Editorial.
4 La bicicleta como medio de transporte, editat pel Servicio Central de Publicaciones

del Gobierno Vasco.
4 Propostes per a una mobilitat més sostenible i segura. Catàleg d’actuacions i bones

pràctiques locals i comarcals, editat per la Diputació de Barcelona.
4 De la col·lecció Plecs, editada per la Diputació de Barcelona:

• Plecs de prescripcions tècniques de manteniment dels espais verds.
• Plecs de prescripcions tècniques dels projectes executius d’urbanització i d’edifi-

cació.
• Plecs de prescripcions tècniques per a l’elaboració de cartografia topogràfica 3D

1:1000 i 1:2000.
• Plecs de prescripcions tècniques dels estudis de programació d’urbanització i d’e-

dificació.
• Els municipis i el patrimoni arquitectònic. Compendi legislatiu comentat.
• Plec de prescripcions tècniques per a la construcció d’equipaments sostenibles.

Tot aquest material està a disposició de tots per fer-hi consultes. També podem reco-
llir les vostres consultes i fer-vos arribar les referències que demaneu.
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3.12 Fons documental
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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
MOLLET DE PERELADA Sr. Claudi Puig i Barris 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
EL PORT DE LA SELVA Sr. Josep Ma Cervera i Pinart Regidor
PORTBOU Sra. Amor Heras i Frigola Regidora
ROSES Sr. Josep Maria Mas Blanch i Ponce 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
SAUS- CAMALLERA - LLAMPAIES Sr. Francesc Ventalló i Armengol 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
VILADAMAT Sr. Joan Bardera i Motas Alcalde
VILAFANT Sra. Consol Cantenys i Arbolí Regidora
VILAJUÏGA Sra. Sílvia Corcoll i Cornet Regidora
VILAMACOLUM Pendent
VILAMALLA Sr. Ferran Prat i Batlle 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. Ramon Bosch i Cornellà Regidor
CASTELL-PLATJA D’ARO Sr. Josep Ma Soler i Chavero Regidor
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COLOMERS Sr. Josep Manuel López i Gifreu Alcalde
CORÇÀ Sr. Carles Pongiluppi i  Pagès Alcalde
FOIXÀ Sr. Antoni Brancós i Suñer Alcalde
FONTANILLES Sr. Joan Coll i Ferrer Regidor
FORALLAC Sr. Narcís Oriol i Regencós Regidor
MONT-RAS Sr. Joan Matés i Espejo Regidor
PALAFRUGELL Sr. Xavier Rangel i Martinez Regidor
PALAMÓS Sr. Emili Pérez i Vidal 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
REGENCÓS Sr. Josep Fontanillas i Picamal Regidor
RUPIÀ Sr. Jaume Solés i Boladeras Alcalde
SANT FELIU DE GUÍXOLS Sr. Josep Amat i Girbau Regidor
SANTA CRISTINA D’ARO Sr. Ricard Herrero i Suñer Alcalde
SERRA DE DARÓ Sr. Josep Puig i Ribas 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. Carles Ibànez i Font 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. Joaquim Pagès i Manté Alcalde
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

Cerdanya

Garrotxa
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AIGUAVIVA Sr. Xavier Castanyer i Bohigas Regidor
BESCANÓ Sra. Remei Ferrer i Costa Regidora
BORDILS Sr. Joan Antoni Simón Regidor
CAMPLLONG Sr. Lluís Freixas i Vilardell Alcalde
CANET D’ADRI Sr. Jaume Frigolé i Torrentà Alcalde
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
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. Anna Ribas i Palom Regidora
SANT JORDI DESVALLS Sr. Josep Fàbregas i Planas Alcalde
SANT MARTÍ DE LLÉMENA Sr. Jaume Busquets i Arnau Regidor
SARRIÀ DE TER Sr. Roger Casero i Gumbau Regidor
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
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
GOMBRÉN Sr. Eudald Picas i Mitjavila Alcalde
LLANARS Sr. Francesc Solé i Isern Alcalde
LES LLOSSES Sr. Josep Ma Pujals i Capdevila Alcalde
MOLLÓ Sr. Lluís Pairó i Carola Alcalde
OGASSA Sr. Xavier Aulinas i Sanglas Alcalde
PARDINES Sr. Esteve Perpinyà i Perpìnyà Alcalde
PLANOLES Sr. Lluís Rodríguez i Pont Alcalde
QUERALBS Sr. Manel Foz i Crespi 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
VALLFOGONA DEL RIPOLLÈS Sra. Ma Carme Freixa i Bosch Alcaldessa
VILALLONGA DE TER Sr. Joan Busquets i Xambó Regidor
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS Sr. Jordi Batchelli i Aulinas Conseller

Pla de l’Estany

Ripollès

Gironès 1
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AMER Pendent
ANGLÈS Sr. Jordi Fornés i Pol Regidor
ARBÚCIES Sr. Tomàs Moré i Arqué Regidor
BLANES Sr. Argemir González i Estévez Regidor
BREDA Sr. Jaume Anglada Sarsanach Regidor
BRUNYOLA * Sra. Laura Mascort i Tomàs Regidora
CALDES DE MALAVELLA Sr. Bernard Ter-Heegde Regidor
HOSTALRIC Sr. Joan Carles Blàzquez i Lajara Regidor
LLORET DE MAR Sr. Josep Teixidor i Charlon Regidor
MAÇANET DE LA SELVA Sr. Antoni Trinxeria i Boix Alcalde
MASSANES Sra. Ma Dolors Oliveras i Calvet Regidora
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
SILS Sr. Francisco Anoro i Zuferri Regidor
TOSSA DE MAR Sr. Pere Illamola i Dausà Regidor
VIDRERES Sr. Jordi Daranas i Pla 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 Sra. Maria Pilar Mundet i Torres Diputada
Diputació de Girona Sr. Xavier Soy i Soler Diputat
Diputació de Girona Sr. Roger Zamorano i Rodrigo Diputat

* Sol·licitud rebuda posteriorment a l’assemblea del desembre de 2006 i que està pendent la ratificació de l’adhesió a la propera assemblea.

Osona

Diputació de Girona

La Selva
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Ja han passat vuit anys d’ençà que es signà la primera Carta de Tossa, una carta en
que es contemplaven uns objectius basats en la sostenibilitat del nostre litoral,
objectius genèrics i a l’hora comuns que repercutien i repercuteixen als municipis
costaners de Girona. Tots aquests municipis tenen en comú una forta dependència
dels medis litorals, terrestres i marins, que s’han conformat com a recurs territorial
on gravita gran part de l’economia municipal. 

Posar les bases metodològiques per a la definició d’uns objectius encaminats a la
preservació del territori i dels valors patrimonials que conté fou l’eix vertebrador d’a-
quella primera Carta. Aquests objectius, que es resumien en sis, partien de l’adqui-
sició d’un compromís de treball per part de tots els seus signataris. Compromisos que
s’emmarcaven en la definició d’àrees d’interès natural, paisatgístiques i urbanísti-
ques, així com el treball comú en la definició i delimitació de les mateixes.

Un cop assolides les bases de la primera Carta del 1998, que afavorien l’evolució dels
municipis costaners cap a escenaris de major sostenibililitat des del punt de vista
de l’ocupació i ús del territori, i conscients que moltes de les iniciatives no poden
ser tan sols dutes a terme pels propis municipis, creiem oportú donar un nou salt
qualitatiu endavant, marcar noves fites encaminades a la gestió sostenible del nos-
tre litoral, a la recuperació i restauració d’espais, entorns i paisatges associats, i a
la millora i manteniment d’aquests, així com apropar aquest medi a la població, mit-
jançant la seva participació.

Aquesta II Carta de Tossa té entre els seus objectius el treball conjunt i coordinat,
amb estratègies comunes per assolir la recuperació i el manteniment de la nostra
costa i el seu patrimoni. És per això que proposa a tots els municipis adherits, supe-
rar la visió genèrica i global del medi litoral, centrant-se en l’adquisició de compro-
misos de treball concrets per assolir la gestió paisatgística, social i física del medi
a partir de les següents actuacions:

1.- Definir i establir bones pràctiques a cadascun dels espais costaners, basats en la
gestió sostenible dels medis litorals, els seus paisatges i entorns més immediats.

2.- Realitzar planejaments urbanístics i plans de gestió encaminats a la millora,
manteniment, restauració i recuperació dels paisatges, entorns i medis litorals. 

3.- Desplegar els instruments precisos per conformar un mosaic continu d’espais lliu-
res que garanteixi la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre el sis-
tema litoral i el territori interior.

4.- Treballar en la recerca de línies de subvenció per a l’aplicació de mesures de ges-
tió sostenible dels medis litorals.

5.- Fomentar l’adaptació de figures de gestió ambiental a les platges i per als ser-
veis que ofereixen.

6.- Apropar els medis litorals al coneixement dels usuaris mitjançant programes
específics d’educació, conscienciació i informació, i implicar aquests en la seva
conservació.

7.- Recuperar l’ús i millorar els camins de ronda i camins litorals com a coneixement
dels espais naturals costaners i com a oferta complementària de qualitat a l’o-
ferta convencional de platges.

8.- Fomentar l´ús de sistemes i xarxes de mobilitat sostenible, en l’àmbit urbà i entre
els diversos municipis litorals.

9.- Crear un consorci de gestió litoral, com a eina de suport tècnic i seguiment de
projectes als municipis adherits a la Carta de Tossa, com a plataforma de debat
i d’estratègies per la cooperació i coordinació supramunicipal en la millora del
litoral.

Tossa de Mar, 31 de maig de 2006
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Annex 3
Taules de mesures correctores acceptades i pendents d’acceptació del traçat del TGV a les
comarques gironines (fins el gener de 2007)
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A la ciutat de Girona, a les 19 hores del dia 30 de novembre de 2006, es reuneix a
la seu del CILMA el Jurat del V Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comar-
ques de Girona 2006. 

Hi assisteixen les següents persones:

President: 4 Sr. Pere Bosch, Vicepresident del CILMA

Vocals: 4 Sra. Sílvia Bartrolí, Coordinadora de l’Àrea de Medi Ambient del Consell
Comarcal del Gironès i representant de l’Associació Catalana de Municipis

4 Sr. Joan Gaya, tècnic en medi ambient assessor de la Federació de
Municipis de Catalunya

4 Sr. Jaume Hidalgo, coordinador de l’àrea de medi ambient de la
Diputació de Girona

4 Sr. Josep Ma Dacosta, tècnic dels Servies Territorials a Girona del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya

4 Sr. Joan Manuel Sánchez, Degà de la Facultat de Ciències de la
Universitat de Girona

4 Sr. David Hugas, membre de la Federació d’Organitzacions Empresarials
de Girona

4 Sr. Xavier Puig, membre de l’Associació Galanthus
4 Sr. Jordi Grau, vicepresident de la demarcació de Girona del Col·legi

de Periodistes de Catalunya

Secretari: 4 Sr. Joan Carles Bonet, secretari del CILMA

Oberta la sessió pel senyor president, aquest manifesta que, atès que ell mateix és pre-
sident d’una de les institucions que presenten un projecte, s’abstindrà d’efectuar cap
votació. Seguidament, el Jurat vol fer constar l’agraïment a tots els participants i el
reconeixement al seu esforç per elaborar i presentar els projectes, que són els següents:  

La Deixalleria Virtual com una eina d’informació i difusió
Ajuntament de Girona

Campanya d’habituació a la recollida selectiva a l’escola
Ajuntament de Lloret de Mar

Pla de recuperació del cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes) a la
conca del riu Fluvià
Ajuntament d’Olot

Model de gestió de la conservació de la població d’ànecs i els cultius tradicio-
nals de l’arròs al municipi de Pals
Ajuntament de Pals

Recollida selectiva dels residus municipals mitjançant la implantació del siste-
ma porta a porta
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Projecte de recollida de restes de poda i jardineria i transformació en compos-
tatge
Ajuntament de Sant Julià de Ramis

Desenvolupament del Pla Tècnic de Gestió Cinegètica Municipal (PTGC) a l’area
Local de Caça G-20004
Ajuntament de Torroella de Montgrí

Annex 4
Veredicte del Jurat del Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona 2006
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Projecte integral de zones verdes públiques sostenibles
Ajuntament de Vilafant

Pàgina web de recollida selectiva de residus
Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Restauració d’ambients aquàtics i al·luvials a l’Espai Natural de l’Estany de
Banyoles
Consorci de l’Estany

Seguidament, es fa una primera ronda d’intervencions, en la que els membres del
Jurat, excepte el president, analitzen tots i cadascun dels projectes i en fan una pri-
mera valoració. Finalitzades les esmentades intervencions, els membres del jurat fan
un balanç dels projectes més ben valorats, i després d’un intens debat, opten per
destacar els quatre projectes que es relacionen a continuació i declarar-los finalis-
tes:

Restauració d’ambients aquàtics i al·luvials a l’Espai Natural de l’Estany de
Banyoles
Consorci de l’Estany

Campanya d’habituació a la recollida selectiva a l’escola
Ajuntament de Lloret de Mar

Projecte integral de zones verdes públiques sostenibles
Ajuntament de Vilafant

Projecte de recollida de restes de poda i jardineria i transformació en compos-
tatge
Ajuntament de Sant Julià de Ramis

A continuació, i a proposta del president del jurat, els membres del jurat atorguen
una puntuació de l’1 al 4 a cadascun dels projectes finalistes, amb el resultat que
segueix:

A la vista de l’anterior, el Jurat ACORDA: 

ATORGAR el Premi medi ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona 2006
al “Projecte integral de zones verdes públiques sostenibles”, presentat per
l’Ajuntament de Vilafant, en el que cal destacar:

4 el seu caràcter exemplificant  i exportable a altres municipis.
4 l’esforç per canviar cap a una nova política sostenible de gestió i manteniment

de les zones verdes del municipi. 
4 el foment i la contribució al canvi de valors dels escolars amb la experiència edu-

cativa d’un hort ecològic en les zones verdes municipals. 

Finalment, el jurat vol agrair la participació a tots els ens locals, així com a la ciu-
tadania que representen, donar-los la més sincera enhorabona i encoratjar-los a con-
tinuar treballant en les línies ja encetades.

Restauració d’ambients aquàtics i al·luvials a l’Espai Natural de l’Estany de Banyoles 22 punts
Consorci de l’Estany

Campanya d’habituació a la recollida selectiva a l’escola 14 punts
Ajuntament de Lloret de Mar

Projecte integral de zones verdes públiques sostenibles 24 punts
Ajuntament de Vilafant

Projecte de recollida de restes de poda i jardineria i transformació en compostatge 20 punts
Ajuntament de Sant Julià de Ramis
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Annex 5
Recull de premsa

El Punt - 25/1/06

Diari de Girona - 5/2/06

Diari de Girona - 5/2/06 El Punt - 5/2/06
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Diari de Girona - 11/2/06
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El Punt - 11/2/06

Empordà - 14/2/06
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Hora Nova - 14/2/06
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Hora Nova - 14/3/06
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Sostenible - 13/3/06

1
2
3
A1
A2
A3
A4
A5



Diari de Girona - 14/3/06

Diari de Girona - 22/3/06
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Diari de Girona
- 24/3/06

Sostenible - 25/3/06
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El Punt - 26/3/06
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El Mundo - 2/4/06
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El Punt - 11/5/06
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Diari de Girona - 19/5/06
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El Punt - 21/5/06
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El Punt - 30/5/06
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El Punt - 1/6/06

El Punt - 8/6/06

Diari de Girona - 1/6/06
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Diari de Girona - 10/6/06

El Punt - 13/6/06

El Periódico - 11/6/06

Diari de Girona - 10/6/06
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Diari de Girona - 22/5/06 
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El Punt
- 12/7/06

Diari de Girona
- 12/7/06
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El Punt - 2/8/06 

Avui - 3/8/06 

El Punt - 26/7/06 

El Punt - 31/7/06 
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El Punt - 14/8/06 
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Punt Diari - 14/8/06 
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Punt Diari - 30/9/06 

Diari de Girona - 14/10/06 
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El Punt - 17/10/06

La Vanguardia - 17/10/06
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Diari de Girona - 18/10/06 

Diari de Girona - 20/10/06 1
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Diari de Girona - 25/10/06 

El Punt - 27/10/06 

El Punt - 20/10/06 
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Diari de Girona - 6/12/06 

El Punt - 6/12/06 
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El Punt - 16/12/06 



85Memòria CILMA 2006

Diari de Girona - 16/12/06 
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Empordà - 19/12/06 
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Amb el suport de:


