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Seguint la inèrcia assolida en aquests darrers exercicis, durant el 2008 s’ha continuat 
treballant en la reducció de l’impacte ambiental, paisatgístic i social en les vies de co-
municació (TGV, AP7, A2, C-66,...), sempre de forma coordinada amb d’altres treballs 
que, per a d’altres infrastructures, es faciliten des de l’Àrea de Medi Ambient i Territori 
de la Diputació de Girona. Tots aquests instruments compten amb un alt nivell de rigor i 
d’objectivitat tècnica i esdevenen una referència sòlida tant en la fase de tramitació de les 
infrastructures com també en la fase executiva d’alguns trams mitjançant els projectes 
complementaris o modificació de projectes.

Pel que fa a la línia de Molt Alta Tensió, gràcies a un estudi realitzat amb la participació di-
recta de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona, 
hem evidenciat que soterrar la línia de Molt Alta Tensió en el tram entre Bescanó i Santa 
Llogaia d’Àlguema i el ramal de Riudarenes és possible, i fins i tot, l’opció més viable, si 
es tenen en compte tant els costos directes (construcció, gestió i pèrdues) com els indi-
rectes (expropiació, pèrdua de valor de l’habitatge i del terreny, impacte a la degradació 
del paisatge i pèrdua de competitivitat en el sector turístic) de  l’obra.

Enguany també hem posat en funcionament un portal web de mobilitat (www.cilma.cat/
mobilitat), una eina que permet, a través d’un cercador de rutes, conèixer les opcions que 
el transport públic ofereix per a la realització d’un desplaçament determinat. Així mateix 
ofereix informació diversa sobre el transport públic col·lectiu, la mobilitat a peu o en bici-
cleta, i el compartir cotxe.

En la línia més clàssica de conscienciació i de formació ambientals, hem organitzat i 
participat en diversos actes, però hi voldríem destacar la jornada “Municipis gironins con-
tra el canvi climàtic”, realitzada a Lloret de Mar, en què es va consensuar el Manifest de 
compromís dels municipis de les comarques gironines en la lluita contra el canvi climàtic 
i també l’impuls del Pacte d’alcaldes executiu en aquesta matèria.

Sense cap mena de dubte, treballar activament a favor del medi ambient és ja, més que 
la millor inversió, més que una qüestió d’estalvi econòmic, una necessitat i una obligació, 
si volem un futur més o menys pròsper.

I hem de ser-hi tots.

Presentació
Lluís Lloret i Quer
President1.
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El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) es va constituir l’any 1999, i està integrat per 
un gran nombre d’ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Girona, amb els objectius següents:

- La cooperació i l’intercanvi entre els ens locals.
- La sostenibilitat com a fet transversal.
- La divulgació d’experiències.
- El suport a la gestió dels ens locals.
- L’actuació conjunta.
- La mobilització d’iniciatives en bé d’un objectiu comú.

Per portar a terme aquesta tasca el CILMA s’ha organitzat amb els següents òrgans:

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació, amb les facultats i atribucions que marquen els estatuts. En formen part els 
representants dels ens locals adherits, i decideix per majoria els assumptes que tracta.

Durant l’any 2008 es van admetre dos nous adherits1, i el nombre total de municipis que en formen part va arribar a 183, xifra que 
significa que poc més del 82% dels municipis de la demarcació pertanyen a l’entitat, a part dels vuit consells comarcals i la Diputació 
de Girona.

Estructura, funcions
i objectius generals2.

1. Annex 1: Relació d’ens locals adherits i els seus representants.
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Municipis de les comarques de Girona adherits al CILMA. Any 2008

Adherits
No adherits

Alt Empordà

Baix Empordà
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Gironès
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Osona (Girona)
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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 dels ens locals associats que l’Assemblea General hagi escollit.

Organigrama de la Junta Executiva 2008

Les comissions estan constituïdes per alcaldes i regidors dels municipis amb interessos i problemàtiques ambientals comunes. 

Comissions de treball
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La Secretaria Tècnica és l’encarregada de realitzar les tasques administratives i tècniques, entre les quals hi ha:

- Facilitar i coordinar els espais de trobada.
- Actuar com a canal de comunicació interna –entre els òrgans– i externa mitjançant la difusió de les activitats i serveis.
- Dinamitzar una xarxa comunicativa d’intercanvi d’experiències entre els ens locals i interconnectar-los amb altres xarxes existents.
- Donar suport a la definició de plans i programes d’actuació.
- Establir i difondre pautes, criteris i guies tècniques de gestió ambiental municipal.
- Atendre les consultes tècniques dels ens locals.
- Articular mecanismes d’implicació i participació ciutadana.
- Establir convenis de cooperació tècnica i econòmica entre els ens locals i els organismes supramunicipals.

Durant l’any 2008 el CILMA ha disposat d’un pressupost de 224.632€ que li ha permès desenvolupar totes les activitats programa-
des.

Pressupost d’ingressos i despeses, exercici 2008
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Resum d’activitats3.
3.1. Reunions dels òrgans de govern

Reunió Assemblea General

En l’Assemblea General Ordinària del dia 31 de maig de 2008, celebrada a la sala del Teatre 
Municipal El Jardí de Figueres, en primer lloc es van admetre dos nous adherits1. A continua-
ció, el president va informar de les diferents actuacions, agrupades per blocs, fent referència a 
organització de jornades i cursos, assistència i participació a actes convocats per altres entitats,  
coordinació de projectes, i iniciatives diverses. Així mateix va fer referència a l’adhesió a la 
Xarxa de Custòdia del Territori, a l’aprovació per part de la Junta Executiva de dues mocions, 
una relativa a l’adopció de diverses mesures per a la defensa del cabal del Ter i l’altra sobre la 
protecció del connector ecològic del sector sud de l’àrea urbana de Girona entre els municipis 
d’Aiguaviva i Fornells de la Selva. També va informar de les reunions realitzades amb la directora 
de l’Agència Catalana de Residus i amb la directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

A continuació es van aprovar els comptes anuals de l’exercici 2007, les noves quotes dels asso-
ciats per l’any 2008 així com el pressupost per a l’any 2008, i per acabar els vicepresidents van 
presentar, per cadascuna de les comissions,  els objectius inclosos en el Pla de Treball.

Reunions Junta Executiva

L’any 2008, es van convocar tres Juntes Executives. La primera es va celebrar el 28 de gener de 2008, i es va iniciar amb l’informe del pre-
sident sobre les darreres actuacions dutes a terme. A continuació la interventora va exposar l’estat dels comptes de l’exercici 2007 als que 
es va donar conformitat i es van proposar per l’aprovació de l’Assemblea, així com també del projecte de pressupost per al 2008 junt amb el 
pla de treball. Tot seguit, es va aprovar demanar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, als consells comarcals i a la Diputació 
de Girona el seu suport per defensar davant el govern central la proposta de traçat i mesures correctores de l’AP-7 i l’A-2 de les comarques 
gironines. També es va aprovar la relació de factures abonades darrerament i per últim, en el torn obert de paraules i a proposta del president, 
es va tractar la conveniència d’unificar criteris en les accions comunicatives del CILMA.

La segona Junta Executiva es va celebrar el 14 d’abril de 2008. El president va informar de les darreres activitats dutes a terme. Tot seguit 
es va aprovar una moció relativa a l’adopció de mesures per a la defensa del cabal del riu Ter, així com un acord tipus, per als ens locals, sobre 
el soterrament de la MAT a les comarques gironines seguint el corredor d’infraestructures de comunicació i petició de suport a la Diputació 
de Girona. També es va prendre un acord per instar a les administracions competents a protegir el corredor ecològic de l’Anella Verda de 
Girona Sud, que es troba amenaçat pel projecte d’un nou enllaç a l’AP-7 a Fornells de la Selva. A continuació es va aprovar el plec de clàu-
sules tècniques i administratives per a la contractació dels serveis de premsa i comunicació. També els membres de la Junta van donar la 
seva conformitat a sol·licitar a la UdG poder incorporar un estudiant en pràctiques com a becari per un període de 300 hores. Tot seguit es 
va acceptar formalitzar l’adhesió a la Xarxa de Custòdia del Territori. Per últim es va aprovar l’ordre del dia i la data de l’assemblea general, es 
va aprovar l’estat dels comptes de l’exercici, així com també del projecte de pressupost per al 2008 junt amb el pla de treball i la relació de 
factures abonades darrerament.

L’última Junta Executiva es va celebrar el 10 de novembre del 2008. El president va informar de les darreres activitats dutes a terme així com 
de les properes actuacions previstes. A continuació va informar que s’havia fet el lliurament de l’estudi de viabilitat tècnica i econòmica de 
soterrament de la MAT a les comarques gironines encarregat a la consultoria ambiental Fractalia i es va aprovar l’expedient de modificació 
de crèdit 3SC 1/2008 per a la realització del pagament de l’esmentat estudi. Tot seguit el vicepresident Jordi Mulà informa que, arrel de 
l’entrevista amb la directora de l’Agència Catalana de Residus, es va proposar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’ARC. La Junta 
hi va donar la seva conformitat i va acordar iniciar els tràmits per a la seva signatura. També el vicepresident Jesús Llauró va exposar el con-
tingut de l’esborrany de protocol a signar entre el CILMA i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, per a la realització 
d’actuacions de mitigació del canvi climàtic, que va ser aprovat i es va autoritzar la seva signatura per part del president. A continuació, el secre-
tari tècnic va informar del contingut del Manifest dels municipis gironins contra el canvi climàtic2 consensuat en la jornada realitzada a Lloret 
de Mar, que es va fer arribar a tots els ens locals amb l’objectiu que ho aprovessin per acord de ple. Tot seguit, es va acordar l’organització dels 
actes de celebració del 10è aniversari del CILMA pel dia 22 de maig. Per últim es va aprovar la relació de factures abonades darrerament.

Taula de presidència a l’Assemblea que es va 
celebrar en el Teatre Jardí de Figueres.

Font: CILMA

1. Annex 1: Relació d’ens locals adherits i els seus representants.
2. Annex 2: Manifest dels municipis gironins contra el canvi climàtic.
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3.2. Organització de jornades, taules rodones i seminaris

3.2.1. Jornada “Municipis gironins contra el canvi climàtic”

El 26 de setembre de 2008 a Lloret de Mar es va celebrar una jornada de treball sota el títol de “Municipis gironins contra el canvi 
climàtic”, organitzada per l’Ajuntament de Lloret de Mar i el CILMA.

La inauguració de la jornada va anar a càrrec de Josep Enric Llebot, catedràtic de Física 
de la Matèria Condensada del Departament de Física de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. A continuació hi va haver diferents conferències a càrrec d’Irene Vergara, 
de l’ICLEI (Governs locals per a la sostenibilitat), Josep M. Rufí, diputat de Medi Am-
bient i Territori de la Diputació de Girona, Jesús Llauró, vicepresident primer del CILMA, 
Jordi Mulà, vicepresident segon del CILMA i Ignasi Riera, regidor de medi ambient de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. A continuació, es van dur a terme les taules de treball 
sobre la mobilitat sostenible, l’eficiència energètica, el consum responsable i la gestió 
de residus i la connectivitat i biodiversitat. Aquestes taules van ser espais per discutir i 
reflexionar sobre com ens afecta el canvi climàtic i quines accions es poden dur a terme 
per mitigar-ne els efectes a cada àmbit.

En aquesta mateixa jornada es va consensuar, entre els representants dels ens locals, un 
manifest anomenat Municipis gironins contra el canvi climàtic2 que recull, entre d’altres, 
el compromís dels ens locals de reduir les emissions de CO2, de conscienciar i sensibi-
litzar la ciutadania sobre aquest procés, així com la priorització d’accions contra el canvi 
climàtic derivades del programa de l’Agenda 21. També demana a la Comissió Europea 
i a les administracions nacionals i autonòmiques el finançament necessari per poder 
implementar accions concretes.

3.2.2. Jornada sobre la tarifa d’abastament del servei municipal d’aigua

El 3 d’octubre de 2008 a Banyoles es va celebrar la jornada sobre la tarifa d’abastament 
del servei municipal d’aigua que va ser organitzada pel CONGIAC (Consorci per a la Ges-
tió Integral d’Aigües de Catalunya) i el CILMA. L’objectiu era explicar quins són els costos 
del servei d’abastament d’aigua, i com s’han de traduir a tarifes. Al final es va realitzar 
una taula rodona moderada per Àngel Ferrer, regidor de medi ambient de l’Ajuntament de 
Ripoll i responsable de la comissió de l’aigua del CILMA.

Els ponents que van participar-hi són: Mariona Coch, directora tributària i d’ingressos de 
l’ACA, Joan Gaya, gerent del CONGIAC i Josep Cullell, regidor d’urbanisme i medi am-
bient de Santa Coloma de Farners.

Entre les conclusions de la jornada, cal destacar que els ajuntaments hauran de revisar 
la tarifa de l’aigua per reflectir realment el cost del servei i al mateix temps, que s’ha de 
gravar els consums més elevats. 

Moment de la posada en comú de les conclu-
sions dels diferents taules de treball.

Font: CILMA

Presentació d’una de les ponències.
Font: CILMA 

2. Annex 2: Manifest dels municipis gironins contra el canvi climàtic.
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3.3. Organització de cursos de formació

3.3.1 Curs de formació “Models de gestió preventiva i recuperadora dels residus municipals a les comarques 
gironines”

El curs “Models de gestió preventiva i recuperadora dels residus municipals a les comarques gironines” es va realitzar els dies 10, 12, 
17 i 19 de juny de 2008 a la seu del CILMA. Va ser impartit per tècnics del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) i estava 
adreçat als alcaldes, regidors, tècnics municipals i a altres persones interessades. Es van fer tres sessions teòriques mentre que el 17 
de juny es van fer unes visites guiades a la planta de compostatge d’Olot i a la planta de triatge multiproducte de Vic.

L’objectiu del curs va ser donar a conèixer la situació actual dels residus i les previsions de futur, així com els diferents models de gestió 
mitjançant la recollida selectiva de diverses fraccions, la seva valorització i, com a última instància, la disposició final del rebuig, ja que 
dels residus que no es poden evitar generar cal fer-ne una bona gestió tant en la recollida selectiva com en el tractament posterior.

Una tècnica comprovant la qualitat del compost.
Font: CEPA

Pila de materials reciclables de la planta de valorització i transferència de residus de la comarca d’Osona.
Font: CEPA
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3.4. Intervenció i assistència a jornades i congressos

3.4.1. Assistència al taller de participació referent a la diagnosi de les rieres de Llevant

L’ACA, amb el suport de la Direcció General de Participació Ciutadana, ha desenvolupat un procés participatiu per informar i recollir 
les propostes sobre la gestió integral de l’aigua de les diferents conques de Catalunya, en el marc legal de la Directiva marc de l’aigua, 
aprovada a finals de 2000. Amb la participació de les administracions, empreses, entitats i ciutadania en la presa de decisions sobre 
l’ús de l’aigua es vol promoure que les actuacions siguin més encertades i que es millori l’eficiència de gestió.

La Secretaria Tècnica del CILMA va participar, el 17 de gener de 2008 a Santa Cristina d’Aro, en un dels tallers sectorials de la conca 
rieres de Llevant, en el marc del sector de les administracions públiques, que tenia per objectiu obrir el debat sobre les principals pro-
blemàtiques d’aquesta conca, tenint com a punt de partida el document d’impactes i pressions, anomenat IMPRESS. L’objectiu final 
d’aquests tallers va ser acordar els principals conflictes de la conca objecte d’estudi, que serviran per orientar els futurs grups de treball 
temàtics.

Les propostes de les diferents sessions seran recollides per l’ACA per tal d’estudiar la seva viabilitat tècnica, econòmica i mediambiental 
i fruit d’aquest estudi seran incloses al Plans de Mesures de la Conca.
       

3.4.2. Assistència a les Jornades d’avaluació del pla de formació de l’Estratègia Espanyola de Medi Ambient 
Urbà (EEMAU)

El 4 i 5 de febrer va tenir lloc a Miraflores de la Sierra (Madrid), les Jornades d’avaluació del pla de formació de l’Estratègia Espanyola 
de Medi Ambient Urbà (EEMAU) a càrrec dels investigadors del departament de Biologia de la Universitat Autònoma de Madrid. En 
aquestes jornades van ser convidats dos membres de cada una de les xarxes d’ens locals que formen part de la Red de Redes de 
Desarrollo Local Sostenible. Des de comarques gironines van assistir Xavier Turró, tècnic municipal de l’Ajuntament de Figueres i Judit 
Vilà, tècnica del CILMA.

L’objectiu d’aquestes jornades va consistir en avaluar el contingut dels mòduls del pla de formació (panorama general de medi ambient 
urbà; marc de referència; urbanisme; mobilitat; edificació; gestió urbana i relacions camp-ciutat), les diferents accions formatives, així 
com el disseny i la metodologia del pla de formació. En aquests jornades els participants van actuar com a receptors d’algunes de les 
accions formatives proposades i com a avaluadors dels continguts i formats d’aquestes accions.

Aquest pla de formació serà un producte més de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible, que podrà ser utilitzat per les 
xarxes d’ens locals com una eina d’educació ambiental per als representants i tècnics municipals, així com, estudiants de secundària 
i universitaris.

3.4.3. Assistència a la Convenció Catalana del Canvi Climàtic

El 14 de febrer de 2008 es va celebrar la jornada final de la Convenció Catalana del 
Canvi Climàtic, amb representants dels àmbits científic i universitari, administració local 
i autonòmica i del món associatiu i empresarial. En aquest acte, es va donar a conèixer 
més de 900 mesures i accions recollides durant el procés de participació ciutadana, així 
com l’avantprojecte del Pla Català de Mitigació del Canvi Climàtic (2008-2012).

Finalment, aquest Pla va ser aprovat pel Govern amb l’objectiu de contribuir en la part pro-
porcional al compliment del compromís de Kyoto a l’Estat espanyol. El seu desplegament 
es durà a terme a través de dos programes d’actuacions específiques per als períodes 
2008-2010 i 2011-2012. 

3.4.4. Assistència a la jornada “La participació ciutadana a les comarques 
gironines”

El 28 de febrer de 2008 a Girona es va celebrar la jornada “La participació ciutadana a 
les comarques gironines”, a càrrec de la Diputació de Girona, amb l’objectiu de presentar 
i iniciar un programa de formació, durant l’any 2008, posant l’accent en les experiències 
i les polítiques que es porten a terme.

Tríptic de la Jornada.
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3.4.5. Assistència al grup de treball de consum responsable i economia sostenible de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat

El 5 de març de 2008, es va celebrar la primera reunió del grup de treball de consum responsable i economia sostenible de la Xarxa 
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, després de la seva Assemblea general del 31 de gener a Manresa. Els objectius de la reu-
nió són establir les línies de treball del grup i concretar una proposta de calendari i pla de treball. També definir el nomenament de la 
Comissió Permanent com a coordinadora de les activitats del grups de treball.  Els ens locals presents van donar a conèixer una pluja 
d’idees (extensió de criteris ambientals en les compres municipals, homologació del seu catàleg de productes i proveïdors, continuar 
el procediment de compra conjunta...).

3.4.6. Assistència a la sessió de debat “Les necessitats energètiques a les comarques de Girona” organitzat per 
la Cambra de Comerç de Girona

El 10 d’abril de 2008 a la Cambra de Comerç de Girona es va celebrar una sessió de debat sobre “Les necessitats energètiques a les 
comarques de Girona” amb la participació de Domènec Espadalé, president de la Cambra; Luis Atienza, president de Red Eléctrica de 
España (REE); Josep M. Rovira, director general d’ENDESA a Catalunya i Ramon Folch, socioecòleg, director general d´ERF i president 
del Consell Social de la UPC.

El debat es va centrar en justificar la línia de 400 kV per al subministrament energètic de les comarques gironines, per a l’alimentació 
del TGV i per assegurar la interconnexió elèctrica amb Europa.

3.4.7. Tallers de seguiment dels Plans d’Acció Local cap a la Sostenibilitat (PALS) i presentació dels nous 
indicadors

L’Observatori de la Sostenibilitat de les Comar-
ques Gironines (OSCG), projecte impulsat pel 
Centre per a la Sostenibilitat Territorial amb el 
suport de la Diputació de Girona i la Fundació 
“La Caixa”, va iniciar un programa de seguiment 
dels indicadors locals de sostenibilitat d’aquells 
municipis i comarques amb el PALS aprovat. 
Aquest programa calcula un total de 42 indi-
cadors organitzats en 5 blocs: matriu territorial 
i ecològica, mobilitat i infraestructures, socie-
tat, economia, i petjada ecològica. Fruit del seu 
càlcul l’OSCG va presentar, el mes de juny de 
2008, un informe preliminar de resultats dels 
municipis que tenien aprovada l’Agenda 21 a 
finals de 2007, el qual s’anirà ampliant per a la seva publicació definitiva.

Per a la posada en funcionament d’aquest programa l’OSCG va estar realitzant, amb el suport del CILMA, tallers a Banyoles (22 d’abril), 
a Llagostera (25 d’abril) i a Figueres (13 de maig) amb la participació de representants d’ens locals, del Programa de Direcció facul-
tativa dels PALS de la Diputació de Girona i del CILMA. En els tallers, en els quals s’exposaven i debatien els paràmetres ambientals, 
econòmics i socials a mesurar, s’ha pretès explicar i debatre el sistema d’indicadors proposat i implicar els responsables municipals en 
aquest procés de seguiment de les Agendes 21 locals.

La conclusió és que els municipis gironins pateixen dificultats estructurals per fer un estudi continuat de la sostenibilitat a nivell local i 
caldria que administracions s’impliquessin en resoldre aquestes problemàtiques, assenyalant concretament la Generalitat de Catalunya 
per tal que l’IDESCAT, com a organisme responsable de l’estudi estadístic a Catalunya, integri les variables de la sostenibilitat local en 
els seus programes. 

3.4.8. Participació a la roda de premsa de la campanya “Catalunya Lliure de Bosses” 

El 19 de maig de 2008, Jordi Padilla, responsable de la comissió de residus va participar a la roda de premsa de difusió de la campan-
ya “Catalunya Lliure de Bosses” organitzada per la Fundació per a la Prevenció de Residus i Consum Responsable i l’Ajuntament de 
Girona. Aquesta campanya té l’objectiu de sensibilitzar a les administracions, entitats, agents econòmics i ciutadania d’avançar cap a la 
reducció efectiva de les bosses de plàstic d’un sol ús que són un símbol de la cultura d’usar i llençar, així com de promoure l’aplicació 
d’un impost ecològic de 0,20 € per bossa com a mecanisme desincentivador de l’ús de la bossa de plàstic i foment de la reutilitzable.

Detall d’una de les reunions.
Font: CST
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3.4.9. Assistència a la conferència “Catalunya lliure de bosses de plàstic: un primer pas per vèncer la cultura 
d’un sol ús”

El dia 2 de juny de 2008 es va celebrar a Girona, una conferència per informar de la campanya “Catalunya lliure de bosses de plàstic: 
un primer pas per vèncer la cultura d’un sol ús”, en la qual la Fundació catalana per a la prevenció de residus i consum responsable va 
demanar la col·laboració dels ciutadans, associacions i ens locals.

Amb aquesta campanya es pretén conscienciar tant als ciutadans com a les associacions de comerciants i als ens locals de la proble-
màtica de la generació de residus, especialment d’envasos. S’ha pres la bossa de plàstic com a exemple per a una primera fase inicial, 
ja que és un cas molt clar d’abús del producte, però està previst que en un futur es tractin altres productes d’embalatge.

És per això, que una de les principals mesures que s’ha volgut prendre amb aquesta campanya és la de promoure la implantació d’un 
impost de 0,20 € per cada bossa de plàstic subministrada per tal de desincentivar-ne l’ús (o abús), ja que aquest és el valor que s’ha 
estimat necessari perquè hi hagi una desincentivació real a l’hora de comprar la bossa de plàstic. La recaptació d’aquest impost es 
destinaria a un fons per a la prevenció de residus.

3.4.10. Expo Zaragoza 2008

El CILMA ha estat present a l’Expo Zaragoza 2008 a tra-
vés d’Àngel Ferrer, responsable de la comissió de l’aigua i 
membre de la Junta Executiva, que va assistir a diverses con-
ferències i en altres actes. Durant la visita, Àngel Ferrer es va 
entrevistar i va conversar amb representants de Qatar i Suè-
cia, entre d’altres, i va visitar diversos pavellons com els de 
Japó, Rússia i Nigèria. Amb aquesta visita es va voler saber 
quina visió es té de l’aigua i com es gestiona en altres països 
d’Europa i de la resta dels continents. 

3.4.11. “The Figueres Conference”

L’11 i 12 d’octubre del 2008 es va celebrar la primera conferència internacional de medi ambient de la ciutat de Figueres dedicada a la 
mobilitat sostenible, organitzada per l’Ajuntament de Figueres, amb el suport de la Xarxa Mediambiental de l’Àrea Urbana de Figueres 
i el CILMA.

El President del CILMA, Lluís Lloret, va participar en la benvinguda juntament amb Richard Elelman, regidor de medi ambient de Fi-
gueres, Josep Garriga. director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Francesc Baltasar, conseller de Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya i Santi Vila, alcalde de Figueres.

Es van presentar ponències que tractaven sobre la mobilitat sostenible des de perspectives diferents i experiències de diverses ciutats 
europees: Leicester (Gran Bretanya), Citta Slow (Holanda), Gdansk (Polònia), Perpinyà (França), Lucca (Itàlia) i Barcelona.

3.4.12. Participació a la taula rodona “Estratègies de les xarxes de municipis front el canvi climàtic” 

L’11 de novembre de 2008, es va celebrar 
el 10è aniversari de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat. En l’acte es 
va realitzar la taula rodona sobre les “Es-
tratègies de les xarxes de municipis front 
el canvi climàtic”, que va comptar amb la 
participació per part del CILMA de Josep 
Berga, vocal de la Junta Executiva que va 
presentar els objectius del Consell i les 
tasques realitzades en relació al canvi 
climàtic, així com la proposta del CILMA 
als ens locals de les comarques gironines 
en l’aprovació del Manifest dels municipis 
gironins contra el canvi climàtic. Detall de la taula rodona. Font: Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

Vista general de la ExpoZaragoza
Font: Àngel Ferrer
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Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura (SMSS). Del 22 al 29 de setembre de 2008  
  
ENS LOCALS MESURES PERMANENTS ACTIVITATS DURANT LA SMSS

Ajuntament d’Aiguaviva Millora de les instal·lacions per a bicicletes. 
 Ampliació o creació de noves vies verdes. 
 Creació de rampes de voreres tàctils. 
 Organització de fòrums o enquestes. 

Ajuntament d’Amer Millora de les instal·lacions per a bicicletes. Debats i conferència-coloqui.
 Millora de les infraestructures. Activitats infantils
 Noves regulacions del trànsit sobre circulació i aparcament. Pedalada contra el canvi climàtic.
 Millores d’accessibilitat. 
 Llançament de campanyes de sensibilització. 

Ajuntament d’Arbúcies Millora de les infraestructures. Pedalada contra el canvi climàtic.
 Creació de noves zones per a residents Col·laborar en el concurs “A tots ens mou   
 Col·locació d’elements que obliguen a reduir la velocitat una causa” 
 Millores d’accessibilitat. 
 Ús responsable del cotxe 
 Elaboració de materials educatius 

Ajuntament de Banyoles Millora de les instal·lacions per a bicicletes. Exposició.
 Conversió en zones de vianants. Conte i xerrada.
 Millora transport públic. Bicicletada.
 Moderació del trànsit i sistemes de control d’accés. Tallers i jocs.
 Millores accessibilitat. 
 Mesures de gestió de mobilitat. 

Ajuntament de Besalú Millora de les instal·lacions per a bicicletes. Pedalada contra el canvi climàtic.
 Millora de les infraestructures. Col·laborar en el concurs “A tots ens mou
 Millora i ampliació dels serveis de transport públic. una causa”
 Reducció de la velocitat en les zones properes als col·legis Limitació accés amb vehicles al centre
 i millora dels aparcaments dissuasius. històric.
 Millores d’accessibilitat. Tallers i activitats.
 Difusió de sistemes de cotxe compartit. Tancar accés vehicles als equipaments
 Mesures de gestió de mobilitat. escolars.
  Procés participatiu per ubicar
  aparcaments bicicletes.
  
Ajuntament de Blanes Millora de les instal·lacions per a bicicletes. Pedalada contra el canvi climàtic.
 Reducció de la velocitat en les zones properes als col·legis. Col·laborar en el concurs “A tots ens mou
 Millores d’accessibilitat. una causa”
 Llançament de sistemes de cotxe compartit. 
  
Ajuntament de Cassà Llançament de plans d’accessibilitat. Pedalada contra el canvi climàtic.
de la Selva 

3.5. Coordinació i difusió de campanyes

3.5.1. Coordinació de les campanya europea “A ciutat sense el meu cotxe!” - Setmana de la Mobilitat Sosteni-
ble i Segura 2008

El CILMA, cada any, forma part de la Comissió Institucional de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura (SMSS) i dóna suport i 
promou aquelles activitats proposades dins de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible.

Enguany, el nombre d’adhesions s’ha incrementat, respecte l’any anterior, amb un total de 28 municipi adherits i 1 consell comarcal 
de les comarques gironines. En aquesta edició es va participar amb el lema “Aire net per a tothom” que es va celebrar del 22 al 29 
de setembre. Aquests municipis es van comprometre a implementar noves mesures de caràcter permanent al llarg de l’any i durant la 
Setmana a realitzar diferents activitats de sensibilització.

Per a la difusió de la campanya a la ciutadania, el dia 21 de setembre de 2008 es va publicar un anunci en els diaris El Punt i Diari de 
Girona amb les activitats més destacades que portaven 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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Ajuntament Transport urbà gratuït durant el 22.09.08.
de Castell-Platja d’Aro 

Ajuntament Millora de la xarxa ciclista i de les instal·lacions per a bicicletes. Pedalada contra el canvi climàtic.
de Castelló d’Empúries Millora de les infraestructures. Transport gratuït.
 Reducció de zones d’aparcament “exteriors”. Descompte lloguer bicicletes.
 Noves regulacions del trànsit sobre circulació i aparcament. Presentació de la Taula de la Bicicleta.
  Espectacle infantil.
  
Ajuntament Millora de la xarxa ciclista i de les instal·lacions per a bicicletes.
de la Cellera de Ter Conversió en zones de vianants. Pedalada contra el canvi climàtic.
 Millora i ampliació dels serveis de transport públic. Col·laborar en el concurs “A tots ens mou
 Creació d’aparcaments dissuasius o per intercanvi modal. una causa” 
 Millores d’accessibilitat. 

 Llançament de sistemes de cotxe compartit i bonificacions 
 a l’IVTM per a cotxes híbrids.
 Llançament de campanyes de sensibilització. 

Ajuntament de Figueres Millora de les infraestructures. Col·laborar en el concurs “A tots ens mou
 Millora i ampliació de la xarxa de transport públic. una causa”

 Creació d’aparcaments dissuasius o per intercanvi modal Cursa de mitjans de transport.
 i noves regulacions de trànsit sobre circulació i aparcament. Al carrer tots i pintem.
 Millores d’accessibilitat. Jornada de participació ciutadana: pla de
 Desenvolupament de plans de mobilitat urbana en cooperació mobilitat urbana.
 amb agents locals.  

Ajuntament de Girona Millora de la xarxa ciclista. Pedalada contra el canvi climàtic.
 Millora i ampliació de la xarxa de transport públic. Transport urbà gratuït.
 Moderació del trànsit i sistemes de control d’accés. Descomptes línies de transport urbà.
 Millores d’accessibilitat. Campanyes d’informació.
 Mesures de gestió de mobilitat. 

Ajuntament de Llançà Creació de sistemes de préstec de bicicletes o per compartir Pedalada contra el canvi climàtic.
 bicicletes. 

Ajuntament Noves instal·lacions per a bicicletes o millora de les existents. Pedalada contra el canvi climàtic.
de Lloret de Mar Conversió en zones de vianants. Col·laborar en el concurs “A tots ens mou

 Millora i ampliació de la xarxa de transport públic. una causa”
 Utilització de vehicles ecològics en les flotes Cursa de mitjans de transport.
 de transport públic. Campanya control sorolls.
 Moderació del trànsit i sistemes de control d’accés. Sorteig abonaments autobús urbà.
 Millores d’accessibilitat. Caminada.
 Noves formes d’ús i possessió dels vehicles. Exposició i anuncis TV.
 Mesures de gestió de la mobilitat. Jornades.
   

Ajuntament d’Olot Millora de la xarxa ciclista. Transport urbà gratuït.
 Taller per marcar bicicletes en els instituts i marcatge Campanyes de sensibilització.
 de bicicletes. Col·laborar en el concurs “A tots ens mou
 Millora de les infraestructures. una causa”
 Millores d’accessibilitat. 
 Mantenir el servei de cotxes compartit. 
 Mesures de gestió de la mobilitat. 

Ajuntament de Palamós Millora de la xarxa ciclista. Transport urbà gratuït.
 Ampliació  creació de noves vies verdes. Medició de gasos a vehicles a motor.
 Millora i ampliació de la xarxa de transport públic. 
 Millora i ampliació dels serveis de transport públic. 

Ajuntament de Peralada Creació de sistemes de préstec de bicicletes o per compartir Pedalada contra el canvi climàtic.
 bicicletes. 

 Ampliació  creació de noves vies verdes. 

Ajuntament de Portbou Millores de les instal·lacions per a bicicletes. Pedalada contra el canvi climàtic.
 Conversió en zones de vianants. 
 Creació d’un servei “Ajut a la Mobilitat” vehicle destinat
 a facilitar el transport de persones grans amb dificultat
 de mobilitat. 
 Millores d’accessibilitat. 
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Ajuntament de Quart  Col·laborar en el concurs “A tots ens mou
  una causa”

  Cur de consucció eficient
  Activitats amb escolars.

Ajuntament de Ripoll Millores de les instal·lacions per a bicicletes. Pedalada contra el canvi climàtic.
 Conversió en zones de vianants. Cursa de mitjans de transport.

Ajuntament Organització de fòrums o enquestes. Pedalada contra el canvi climàtic.
de Riudarenes 

Ajuntament de Roda Conversió en zones de vianants. Pedalada contra el canvi climàtic.
de Ter Eliminació barreres arquitectòniques. 

Ajuntament de Salt Millora de la xarxa ciclista. Pedalada contra el canvi climàtic.
 Creació o ampliació de zones de vianants. Cursa de mitjans de transport.
  Activitats per les escoles.
  Roda de premsa de presentació
  dels eixos verds.

Ajuntament de Noves instal·lacions per a bicicletes o millora de les existents. Pedalada contra el canvi climàtic.
Sant Feliu de Guíxols Conversió en zones de vianants. 

 Millora o ampliació de la xarxa i serveis del transport públic. 
 Moderació del trànsit i sistemes de control d’accés. 
 Millores accessibilitat. 
 Desenvolupament de plans de mobilitat urbana en cooperació
 amb agents locals. 

Ajuntament de Santa Millora de la xarxa ciclista. Col·laborar en el concurs
Coloma de Farners Llançament de plans d’accessibilitat. “A tots ens mou una causa”
  
Ajuntament de Millora de la xarxa ciclista.
Torroella de Montgrí Ampliació o creació de noves vies verdes. 
 Rebaixada de voreres. 

  
Ajuntament de Millora de les infraestructures.
Tossa de Mar Reducció de zones d’aparcament “exteriors”. 
 Llançament de campanyes de sensibilització.   

Ajuntament de Vilafant Continuar amb la patrulla en bicicleta de la guàrdia municipal. Campanya de sensibilització. 
 Adquisició d’una furgoneta elèctrica per a la brigada de jardineria. 
 Millores d’accessibilitat.
 

Consell Comarcal Llançament de sistemes de cotxe compartit.
de la Selva  
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3.5.2. Difusió de la campanya “Catalunya Lliure de Bosses”

Aquesta campanya té l’objectiu de sensibilitzar a les administracions, entitats, agents econòmics i ciutadania d’avançar cap a la reducció 
efectiva de les bosses de plàstic d’un sol ús que són un símbol de la cultura d’usar i llençar, així com promoure l’aplicació d’un impost 
ecològic de 0,20 € per bossa com a mecanisme desincentivador de l’ús de la bossa de plàstic i foment de la reutilitzable.

El 19 de maig de 2008, es va participar a la roda de premsa de difusió de la campanya “Catalunya Lliure de Bosses” organitzada per 
la Fundació per a la Prevenció de Residus i Consum Responsable i l’Ajuntament de Girona.

El 29 de juny de 2008, vam publicar un anunci en premsa per a donar a conèixer els ens locals que han començat a donar suport en 
aquesta campanya i la data d’inici de la celebració del Dia Català Sense Bosses de Plàstic, el 3 de juliol de 2008.

Anunci de la campanya
“Catalunya lliure de bosses”.
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3.6. Coordinació de projectes

3.6.1. Proposta de millora per a la implantació de la variant de la carretera C-66 tram La Bisbal d’Empordà-Corçà

El febrer de 2008, el CILMA va lliurar, per encàrrec dels ens locals afectats, una proposta de mesures correctores en les dues alternatives de 
traçat proposades fins a desembre 2007, la Nord i la Sud, de la variant de la carretera C-66 tram La Bisbal d’Empordà-Corçà, amb l’objectiu 
de minimitzar l’impacte ambiental, social i econòmic que pot ocasionar aquesta via de comunicació en l’entorn d’aquests municipis. Aquest 
treball va ser realitzat per la consultoria Taller Ambiental S.L i l’enginyeria ABM.

Posteriorment, el 31 de juliol es va publicar al DOGC l’anunci d’exposició pública de l’estudi informatiu i el d’impacte ambiental de “Millora 
general. Variant de la Bisbal d’Empordà i Corçà. Carretera C-66, PK 4+500 al 20+500. Tram: Forallac – La Pera” que promou el Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques. És així com es va informar als ens locals que les mesures correctores que es concretaven en l’informe 
del CILMA poden ser aplicables en les respectives alternatives d’aquest estudi informatiu del DPTOP. 

El 10 de setembre de 2008, el CILMA rep una sol·licitud de l’Ajuntament de Corçà en que demana una ampliació de la proposta de mesures 
correctores que se’ls va presentar el febrer de 2008 en el veïnat de Cassà de Pelràs. És en aquest sentit, que l’informe següent, elaborat per 
la mateixa Secretaria Tècnica del CILMA, inclou les mesures correctores a tenir en compte en el tram d’autovia Corçà-Rupià-La Pera. Aques-
tes mesures són compatibles amb les plantejades en l’estudi informatiu i que poden assegurar minimitzar l’impacte sobre la recuperació de 
l’entorn i la capacitat d’absorbir el canvis que pot comportar una nova infraestructura viària en aquest tram, mantenint una òptima connectivitat 
ecològica, paisatgística i social. 

En diferents mesos les dues plataformes creades pel projecte de la variant de la Bisbal van sol·licitar una reunió al CILMA per conèixer 
l’informe que el mateix CILMA havia elaborat sobre les propostes de millora per a les dues alternatives. Amb els membres de la “Plataforma 
a favor de la variant Nord”, la reunió es va realitzar l’11 de juny i amb  la “Plataforma NO a la variant Nord”, el 17 de setembre.

3.6.2 L’ampliació de l’AP-7 i el desdoblament de l’A-2 a les comarques de Girona

Al·legacions als nous enllaços a l’AP-7 previstos a Vilademuls i Aiguaviva-Fornells de la Selva

El febrer de 2008, es van realitzar dos informes al·legació sobre el document que estava a informació pública. Un d’aquests informe tracta 
sobre l’enllaç previst a Vilademuls i l’altre sobre l’enllaç entre Aiguaviva i Fornells de la Selva.

L’al·legació de Vilademuls proposa dues alternatives: La primera, allargar cap al nord un tram d’ampliació de l’AP-7 a 4 carrils fins l’actual enllaç 
d’Orriols en el terme municipal de Bàscara, i adequar-lo per a una nova funcionalitat de connexió entre autovia i autopista -solució que implica 
un nou enllaç ubicat a la sortida d’Orriols, d’accés al traçat de l’A-2 que determina el Pla Director de l’Empordà-. I la segona alternativa, per 
eliminar l’impacte generat al nucli de Vilafreser, proposa la modificació en planta del traçat projectat desplaçant-lo a l’est del traçat de l’AP-7. 
Aquestes alternatives disminuirien l’ocupació del territori i en conseqüència l’afectació i divisió de múltiples terrenys del cultiu d’alt valor per a 
la població de la zona.

En l’altre informe en relació a l’enllaç entre Aiguaviva i Fornells de la Selva també es proposen dues alternatives: una, allargar cap al sud el 
tram d’ampliació del’AP-7 a 4 carrils fins l’enllaç previst a l’aeroport i adequació del mateix com enllaç entre autovia i autopista, i així mantenir 
la preservació dels espais connectors que configuren el sud del cinturó verd de l’àrea urbana de Girona, passadís que queda entre les Gui-
lleries i el Massís de les Gavarres. I l’altra alternativa, consisteix en mantenir l’enllaç allà on és projectat però condicionat a introduir mesures 
correctores per la necessitat de reduir l’ocupació en planta i minimitzar l’impacte sobre el territori.

Així mateix, la Junta Executiva del CILMA va aprovar, el 14 d’abril, un acord per instar a les administracions competents a protegir el connector 
ecològic del sector sud de l’àrea urbana de Girona (Anella Verda de Girona), amenaçat per aquest projecte d’enllaç.

Cerca de suport de les administracions i entitats del territori

Durant el mes de març de 2008 vam enviar petició als consells comarcals, a la Diputació de Girona i al DMAiH per tal que donessin el seu 
suport a la proposta de traçat i mesures correctores de l’AP-7 i l’A-2 de les comarques gironines, així com també vam enviar una petició al 
DPTOP per tal que donés el seu suport en defensar-la davant el govern central. També vam enviar la documentació als defensors del poble 
europeu, espanyol i català, així com al Sr. Stravos Dimas, comissari europeu de medi ambient.

Després de la reunió mantinguda amb les entitats ecologistes de les comarques gironines el 9 de juny de 2008 per informar-los de les pro-
postes de millora d’aquestes carreteres, es va aconseguir que deu d’aquestes donessin suport a la proposta amb la signatura d’un document 
en el qual acorden demanar que es faci una taula de treball amb les administracions corresponents per tal de concretar mesures correctores, 
la incorporació de les quals possibiliti el normal funcionament dels principals connectors biològics, paisatgístics i socials que es veuen afectats 
per l’AP-7 i l’A-2. Aquestes entitats són l’Associació de Naturalistes de Girona; el Centre de Sostenibilitat Territorial; el Centre de reproducció 
de la tortuga mediterrània; la Plataforma en Defensa del Territori; l’Ateneu, grup juvenil, cultural i naturalista de Girona; la Plataforma Ciutadana 
de Defensa del Patrimoni Natural i Cultural de Maçanet; els Amics de la Tortuga de l’Albera; el Centre excursionista Jonquerenc; el Centre 
d’Estudis i Protecció de l’Albera i l’Associació cultural i esportiva Jonquerenca.
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Proposta de priorització de mesures correctores

Davant la manca de resposta per part del Ministeri de Foment, el CILMA va fer una proposta de mínims per a la priorització de mesures 
correctores de l’efecte barrera en l’ampliació de l’autopista AP-7 i en el desdoblament de l’A-2 al seu pas per les comarques de Girona i la va 
presentar en una reunió amb el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 24 de setembre de 2008, amb l’objectiu d’obtenir el seu 
suport en la negociació amb el Ministeri de Foment.

Aquestes mesures permetrien garantir 24 espais connectors ecològics i paisatgístics que uneixen tot el sistema litoral gironí amb el conjunt 
d’espais de l’interior i, d’aquesta manera, la millora d’aquestes infraestructures, lluny de multiplicar l’aïllament dels espais naturals, hauria de 
suposar una excel·lent oportunitat per corregir l’efecte barrera que ja generen.

Les mesures que s’assenyalen es van redimensionar respecte del document primer que es va presentar el novembre de 2007 i són perfecta-
ment compatibles tant amb el que ja s’ha començat a executar com amb el que està previst fer. Els projectes actuals del Ministeri de Foment 
per al desdoblament de l’A-2 i l’ampliació de l’AP-7 només tenen en compte, per qüestions merament hidrològiques, la permeabilització de 
4 espais fluvials (Ter, Fluvià, Manol i Muga), de forma que aquestes mesures no garanteixen la connexió dels espais naturals de l’interior 
(Montseny, Guilleries, Rocacorba, la Crosa, Salines-Bassegoda...) amb el sistema litoral (Montnegre, Ardenya, Gavarres, Albera...). Aquest greu 
fet suposa un risc importantíssim d’aïllament d’aquests massissos naturals, la majoria dels quals són espais protegits. Així mateix, la proposta 
s’ha fent amb coherència amb la permeabilització de la línia del TGV, per tal d’aconseguir el màxim profit possible de les mesures correctores 
i mitigar l’efecte barrera que s’acumula en el corredor d’infraestructures.

El CILMA va fer arribar aquesta proposta de mínims als portaveus dels diferents partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya, 
al conseller de Medi Ambient i Habitatge, al conseller de Política Territorial i Obres Públiques, al director general de Polítiques Ambientals i 
Sostenibilitat, a la directora general de Medi Natural, així com a la Diputació de Girona, i a la Xarxa de Custòdia del Territori, per fer-los co-
neixedors de l’informe i demanar-los la seva coresponsabilitat a l’hora de defensar la consideració d’aquesta proposta.

3.6.3. Línia Elèctrica d’Alta Tensió a les comarques gironines

Assistència a les reunions amb el coordinador europeu de la interconnexió elèctrica

El CILMA va assistir i participar a les reunions amb el coordinador europeu de la interconnexió elèctrica, Mario Monti a la Subdelegació del Go-
vern, en que es van convocar municipis afectats, associacions i les empreses del territori. Una de les reunions va ser el 16 de gener de 2008, 
en que se li va lliurar l’informe sobre soterrament de línies de molt alta tensió encarregat a Daniel Depris. La següent reunió va ser l’1 d’abril 
on també hi havia la presència d’Ignasi Nieto, Secretari General d’Energia del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, en que van presentar un 
dels informes elaborat per l’enginyeria italiana CESI. A continuació es van fer dues reunions més, el 29 d’abril i el 13 de juny, en que també es 
van presentar altres informes de l’enginyeria italiana CESI. En l’informe final del coordinador europeu que va presentar el setembre de 2008 
conclou que la solució és el soterrament total en corrent continu del tram Baixàs – Sta. Llogaia.

Acord tipus relatiu al projecte de línia elèctrica de 400 kV

El mes d’abril de 2008 la Junta Executiva del CILMA va aprovar un acord tipus relatiu al projecte de línia elèctrica de 400 kV, a fi de submi-
nistrar-lo als ens locals de les comarques gironines per si volien utilitzar-lo per manifestar la seva preocupació per l’impacte ambiental que 
suposa aquesta infraestructura tal com està plantejada, i per exigir a les administracions competents el soterrament aprofitant el corredor 
d’infraestructures de comunicació. Així mateix, el mes de juny de 2008 l’associació AMMAT va adaptar el model tipus d’al·legació als últims 
aconteixements i el va remetre als ens locals en el mateix sentit.

Informe de viabilitat tècnica i econòmica del soterrament de la MAT

El mes de juliol de 2008 es va finalitzar l’estudi, encarregat pel CILMA, que té per títol “Infor-
me de viabilidad técnico-económica del soterramiento de la línia de alta tensión en el co-
rredor de infraestructuras de Girona tramo Bescanó - Santa Llogaia y ramal Riudarenes”, 
el qual posa de manifest que soterrar la línia de Molt Alta Tensió en el tram entre Bescanó i 
Santa Llogaia d’Àlguema és possible i fins i tot, l’opció més viable, si es tenen en compte tant 
els costos directes com els indirectes de l’obra. 

L’estudi parteix del fet que la MAT ha de complir amb tres requisits mínims: ha de poder donar 
cobertura a la demanda elèctrica local actual i futura, ha d’alimentar el TGV i ha de ser la 
interconnexió elèctrica entre Espanya i França. A partir d’aquestes premisses, l’estudi analitza 
les opcions possibles, contemplant tant el traçat aeri, el soterrat com el submarí, així com les 
possibles incidències o complicacions (potència de curtcircuit pel TGV, rectificació d’ones, 
compensació de reactiva i estabilitat de la xarxa), que poden aparèixer en aquests trams si 
s’apliquen les diferents tecnologies actuals en soterrament. 

Així mateix, la participació a l’estudi de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona ha permès cal-
cular les despeses directes (construcció, gestió i pèrdues), com també les indirectes (expropiació, pèrdua de valor de l’habitatge i el te-
rreny, impacte a la degradació del paisatge i pèrdua de competitivitat en el sector turístic) de cada una de les alternatives estudiades. 

Roda de premsa de la presentació de l’informe 
de viabilitat del soterrament de la MAT.

Font: CILMA
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3.6.4. El pas del TGV a les comarques de Girona

Informe sobre l’estat d’incorporació de les mesures correctores proposades en el traçat del TGV

A finals de 2008, va estar enllestit l’informe que el CILMA va encarregar a la consultoria 
DCD Taller Ambiental S. L. sobre l’estat d’incorporació de les mesures correctores pro-
posades en el traçat TGV al seu pas per les comarques de Girona, en el trams finalitzats 
i en els trams actualment en obres. Així mateix, en els trams pendents d’execució, també 
es va demanar conèixer en quin grau es reflecteixen les millores proposades en els pro-
jectes executius i complementaris.

Un total de 33 de les 95 propostes correctores que havia plantejat el CILMA han estat 
incorporades al projecte que s’està realitzant, mentre que 3 més han estat acceptades 
parcialment i 8 més estan encara en negociació. Les 51 propostes restants no han estat 
acceptades.

L’estudi analitza 119 estructures, a 95 de les quals s’hi havien fet aportacions de millora. 
El canvi de traçat que es va proposar en el tram entre Vilademuls i Garrigàs, on es dema-
nava que es fes una concentració d’infraestructures al voltant de l’AP-7 i la A-2, és una de 
les modificacions més importants que ha estat refusada i s’ha mantingut el traçat previst 
per ADIF. Els trams amb més millores són el de la comarca de la Selva.

3.6.5. Foment i difusió del compromís dels ens locals en la lluita contra el canvi climàtic

A principis de gener de 2008, es va enviar al DMAiH, l’informe final “Recull d’aportacions 
des de les comarques gironines per a la redacció del pla d’acció a la mitigació del 
canvi climàtic”. Aquest informe es va realitzar a partir de les sessions territorials de Gi-
rona i d’Olot, que es van realitzar a finals de 2007 amb la col·laboració del DMAiH, en el 
marc de la convenció catalana del canvi climàtic, i en que van participar ens locals i altres 
sectors socioeconòmics.

El CILMA també va enviar a tots els ens locals el “Manifest dels municipis gironins contra 
el canvi climàtic”, consensuat a la jornada del 26 de setembre de 2008. Abans d’acabar 
l’any 2008, més de 50 ens locals ja l’havien signat. Amb la signatura es comprometen 
a reduir les emissions de CO2, de conscienciar i sensibilitzar la ciutadania sobre aquest 
procés, així com la priorització d’accions contra el canvi climàtic derivades del programa 
de l’Agenda 21. També demana a la Comissió Europea i a les administracions nacionals i 
autonòmiques el finançament necessari per poder implementar accions concretes.
 
Representants de l’Ajuntament de Lloret van viatjar a Poznan (Polònia) a principis de desembre per participar a les sessions dels Go-
verns Locals pel Clima organitzades per l’ICLEI. Aquestes jornades coincidien amb la Conferència de les parts (COP14) de Nacions 
Unides contra el canvi climàtic. El regidor de medi ambient de l’Ajuntament de Lloret, Ignasi Riera, va lliurar al director regional de 
l’ICLEI a Europa, Gino Van Begin, els acords dels ens locals gironins i el manifest. Aquesta trobada va preparar el proper compromís, a 
Copenhaguen aquest any, on s’ha de negociar un nou protocol que substitueixi el de Kyoto, que deixarà de tenir vigència el 2012. Els 
ens locals reclamen que els deixin intervenir en aquest procés i més, si es té en compte que tenen un gran potencial per aconseguir 
reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en les seves respectives àrees geogràfiques.

3.6.6. El Gasoducte Martorell-Figueres

A principis d’abril de 2008, el CILMA va elaborar un acord tipus, adreçat als consells comarcals i municipis afectats, per ser utilitzat 
com a base per fer les seves al·legacions, en relació amb el projecte d’instal·lacions “Gasoducte Martorell-Figueres”. En aquest acord 
es demana, entre d’altres aspectes, la màxima compactació possible d’aquest projecte amb el traçat de l’AP-7, i recull el mateix criteri 
inclòs en la memòria i també la instal·lació en paral·lel al projecte d’una canonada de distribució –amb una profunditat mínima superior 
a 2 metres– als efectes de proveir una xarxa de baixa pressió als nuclis que no disposen de gas domèstic.

En aquest sentit, el 5 d’abril de 2008, a la seu del CILMA, es va realitzar una reunió amb diversos representants dels municipis afec-
tats per tal de consensuar unes al·legacions a aquest projecte i, per tant, que es poguessin utilitzar com a base per a les al·legacions 
locals. Durant el transcurs d’aquesta reunió els assistents van acordar realitzar una altra reunió amb l’empresa ENAGAS –promotora 
del projecte– i aquesta es va realitzar el dia 16 d’abril de 2008 a la mateixa seu. L’objectiu va ser plantejar dubtes i preguntes a la 
promotora ENAGAS sobre el projecte i comentar les al·legacions del CILMA. ENAGAS es va comprometre a fer visites als municipis 
afectats. Per això es van fer arribar a l’empesa les al·legacions rebudes i segons els últims contactes amb la promotora les visites han 
ajudat a aclarir els dubtes presentats.
  

Ecoducte Hostal Nou a Biure, en el traçat 
del TGV, de 70 metres de longitud, executat 

segons la proposta de millora del CILMA.
Font: Taller Ambiental

 Ignasi Riera, regidor de Lloret de Mar, amb el 
director regional de l’ICLEI a Europa.

Font: Ajuntament de Lloret de Mar
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3.7. Relacions amb institucions i entitats

Al llarg del 2008, el CILMA va mantenir reunions amb diverses institucions. Entre elles, reunions de presentació i col·laboració amb 
el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona (CETIG), amb la Plataforma de Defensa del Ter, amb el coordinador de l’Anuari 
Territorial de Catalunya que elabora la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, amb l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), amb 
l’Institut Català d’Energia (ICAEN), amb la Direcció General de Polítiques Ambientals del DMAiH, amb CCOO i Intermón.

També el CILMA va mantenir una reunió de treball amb els redactors del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner per conèixer com 
es preveu preservar el connector Anella Verda Girona Sud. D’altra banda es va fer una trobada amb l’empresa ENDESA Generación, 
els quals van presentar el projecte de planta de cicle combinat a Bescanó.

En la Junta Executiva de 14 d’abril de 2008 es va aprovar l’adhesió a la Xarxa de Custodia del Territori, organització que pretén facilitar 
les iniciatives voluntàries de conservació de la natura, el paisatge i el patrimoni cultural en finques privades i municipals, assessorant al 
propietari per fer una gestió de la seva finca orientada a la conservació dels seus valors i recursos.

3.8. Iniciatives i convocatòries

3.8.1. 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 iniciativa 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 d’Itàlia, dels eslovens E-Forum i del Centre Nacional d’Educació Ambiental (CENEAM), entitat vincu-
lada al Ministeri de Medi Ambient.

L’exposició itinerant es va posar a disposició dels ens locals a finals de l’any 2006 i durant aquest any 2008 ha estat exposada a 14 municipis.

3.8.2. Estudi per a la realització d’un catàleg de productes ambientalment correctes amb proveïdors de les 
comarques gironines

Amb l’objectiu d’oferir una eina útil per a la implantació de la compra verda i atès l’informe de la compra verda 2007, en que es va 
concloure que manca informació dels propis proveïdors sobre els productes ambientals i socialment més correctes, des del CILMA 
s’estudia la possibilitat de realitzar un catàleg de productes ambientalment correctes amb els proveïdors de les comarques gironines. 

És per aquest motiu que durant el mes d’abril de 2008 vam demanar als ens locals que ens omplissin una graella amb informació dels seus 
proveïdors habituals per a un grup de productes també d’ús habitual (paper din A4, material d’escriptori i ofimàtic, maquinari informàtic i 
mobiliari urbà). Van respondre 37 ens locals que van facilitar les dades de contacte i els productes que compren a 113 proveïdors.

3.8.3. Lliurament Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona 2007

A principis de gener de 2008 es va lliurar el Premi Medi ambient a iniciatives locals per a la prevenció del canvi climàtic de les comarques de 
Girona. El jurat va atorgar el premi al “Projecte d’implantació del servei de missatgeria ecològica a l’Ajuntament de Salt”, presentat per l’Ajuntament 
de Salt3. El premi, que va ser recollit pel regidor de Medi Ambient de Salt, Mingo Álvarez, va estar 
premiat amb un guardó i amb una dotació econòmica de 3.500 euros. Així mateix, també es 
va atorgar un accèssit de 1.500 euros al projecte d’”Instal·lació de calefacció de biomassa pel 
poliesportiu de Can Pons d’Arbúcies”, presentat per l’Ajuntament d’Arbúcies. A l’acte també van 
assistir els representants dels projectes que hi optaven, els quals van rebre un diploma.

Durant l’estiu es va enviar la convocatòria del Premi Medi Ambient a iniciatives locals per a la 
mitigació del canvi climàtic i la gestió sostenible del territori de les comarques de Girona 2008. 
El lliurament es farà el mes de maig de 2009 coincidint amb l’acte de celebració del 10è ani-
versari del CILMA.

Es van considerar actuacions dels ens locals que s’emmarquessin en planejament sostenible 
dels usos del sòl; foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica; i conservació de 
valors naturals, culturals i paisatgístics del territori, així com promoció d’un ús responsable dels 
recursos. També actuacions en energia, compra verda i mobilitat sostenible.

Representant de l’Ajuntament de Salt
amb el trofeig.

Font: CILMA

3. Annex 3: Veredicte Premi Medi Ambient 2007.
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3.8.4. Elaboració d’un portal web de mobilitat sostenible a les comarques gironines

El CILMA va presentar en l’Assemblea General del 31 de maig, la creació d’un portal web de mobilitat sostenible. La presentació va 
anar acompanyada de dues ponències, una a càrrec del Sr. Manel Villalante, Director General del Transport Terrestre del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, exposant el Pla de Transport de Viatgers 2008-2012 a l’àmbit 
de les comarques gironines. I l’altra ponència a càrrec del Sr. Pau Noy, membre de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic 
(PTP), amb “Infraestructures de mobilitat per un futur més sostenible”.

Posteriorment, el 2 d’octubre es va presentar aquest portal web als mitjans de comunicació, a través del qual els ciutadans poden 
saber com desplaçar-se per les comarques de Girona sense utilitzar el vehicle particular. Per a realitzar aquest portal vam obtenir la 
col·laboració en pràctiques durant el 2007 de Pau Prat i durant el 2008 de Laura Carbó, becaris de la Fundació Universitat de Giro-
na.

Aquest portal web (www.cilma.cat/mobilitat) és una eina a través de la qual els ciutadans poden conèixer les propostes d’ecomobilitat 
que existeixen per fer una ruta determinada. Hi ha informació sobre transport públic col·lectiu, sobre moure’s a peu i en bicicleta 
o compartir cotxe. Però el més destacat 
és que es pot consultar una ruta deter-
minada i conèixer totes les opcions de 
desplaçament. Els operadors de transport 
tenen accés al web per actualitzar les da-
des. Per donar-ho a conèixer, el CILMA va 
posar a disposició de tots els ajuntaments 
de les comarques de Girona un banner 
per enllaçar amb el portal.

També, dins del portal, es va convocar el 
Premi al millor suggeriment de mobilitat 
sostenible i segura de 2008. Cinc sug-
geriments van optar al premi, i la persona 
que va presentar la millor proposta guan-
yarà una bicicleta plegable. El lliurament 
es farà el mes de maig de 2009 coinci-
dint amb l’acte de celebració del 10è ani-
versari del CILMA.

El CILMA va mantenir dues reunions amb 
la Delegació de Ports i Transports de Giro-
na per l’elaboració i presentació del portal, 
així com una reunió amb el cap del Servei 
de Planejament i Estudis del DPTOP, per 
tractar la possibilitat de tenir el suport del 
Departament en l’actualització de la base 
de dades del cercador del portal web de 
mobilitat.

3.8.6. Moció relativa a l’adopció de diverses mesures per a la defensa del cabal del Ter

La Junta Executiva del CILMA va aprovar el 14 d’abril de 2008 una moció relativa a l’adopció de diverses mesures per a la defensa 
del cabal del Ter. Amb aquesta moció s’acorda demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya un reconeixement institucional a la 
contribució i paper fonamental que ha fet el riu Ter i que expliciti el compromís amb el restabliment urgent del cabal ecològic del riu, 
entre d’altres mesures, com garantir el rec agrícola, calendaritzar el retorn dels cabals, fer públiques les balances hídriques anuals de la 
conca del riu Ter i els cabals instantanis, emprendre mesures per gestionar la demanda de l’aigua, definir mesures de permeabilització 
biològica en preses i rescloses, etc. 

3.8.7. Moció per protegir el corredor ecològic de l’Anella Verda de Girona Sud, amenaçat pel projecte d’un nou 
enllaç a l’AP-7 a Fornells de la Selva

La Junta Executiva del CILMA va aprovar el 14 d’abril de 2008 una moció per protegir el corredor ecològic de l’Anella Verda de Girona 
Sud, amenaçat pel projecte d’un nou enllaç a l’AP-7 a Fornells de la Selva, que també és previst que connecti amb l’A-2. La proposta 
que es planteja assenyala que s’hauria de traslladar o bé més al sud -en el sector de l’aeroport, en el qual hauria d’esdevenir el gran nus 
de connexió intermodal de totes les infraestructures de mobilitat-, o bé s’hauria de simplificar al màxim i racionalitzar la seva dimensió 
i traçat, tot respectant el connector ecològic i Anella Verda de Girona.
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3.9. Divulgació d’activitats

3.9.1. Web del CILMA

Des de l’any 2005 que es va posar en funcionament l’actual web del CILMA, el nombre de visitants s’ha anant incrementant
 

Durant aquest any 2008 la plana web del CILMA ha registrat més de 165.000 entrades i la distribució en els diferents menús es 
representa en el següent gràfic:
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Evolució del nombre visitants a www.cilma.cat. 2005-2008

Entrades pàgina web CILMA. 2008

Agenda ambiental 50,1%
Informació d’interès 22,4 %
Web mobilitat 13,4%
Premsa i Comunicació 4,9%
Les Comissions de Treball 3,8%
Ens Adherits 2,5%
El Cilma 1,8%
Fòrums 0,6%
Per adherir-se 0,6%

Font: CILMA

Font: CILMA

Pel que fa a l’agenda ambiental que és l’apartat que registre més entrades, hi hem inserit més de 300 actes, la meitat dels quals corres-
ponen a jornades, seminaris i cursos.

Per promoure la mobilitat sostenible al mes d’octubre es va posar en marxa el  portal web de mobilitat: www.cilma.cat/mobilitat que fins 
a 31 de desembre va tenir poc més de 15.000 entrades. Aquest web informa de les diferents alternatives existents per desplaçar-se en 
transport públic col·lectiu per les comarques gironines, dóna a conèixer altres formes de mobilitat existents (a peu, en bicicleta, compar-
tint cotxe) i promou la mobilitat sostenible en els desplaçaments. Així mateix incorpora un cercador de rutes on es pot consultar les dife-
rents possibilitats que hi ha per anar d’un lloc a un altre sense necessitat d’agafar el cotxe, amb horaris, notícies sobre mobilitat, etc.



23

3.9.2. Butlletí CILMA

El butlletí CILMA va néixer amb l’objectiu de donar a conèixer aquells aspectes relacionats amb el medi ambient que puguin tenir un in-
terès especial en el coneixement de determinades polítiques, normatives i fets que es desenvolupin i que puguin afectar o beneficiar els 
nostres municipis i comarques. S’edita en format paper i es pot despenjar, en format digital, accedint a la pàgina web www.cilma.cat

Durant l’any 2008 se’n van editar dos números. Els temes centrals van ser el canvi climàtic i la mobilitat sostenible.

3.9.3. Participació a la Fira ECO-Sí de Girona

El CILMA va ser present a la Fira ECO-Sí, que va tenir lloc al Palau de Fires de Girona 
del 12 al 14 de desembre de 2008. El CILMA disposava d’un estand en el qual els 
visitants trobaven informació sobre la mateixa entitat, i sobre alguns dels projectes que 
està treballant: el portal de mobilitat sostenible de les comarques gironines www.cilma.
cat/mobilitat; l’estudi de viabilitat del soterrament de la MAT i la proposta de mesures 
correctores per evitar l’efecte barrera en el traçat del TGV, en l’ampliació de l’AP-7 i en el 
desdoblament de l’A-2.

3.9.4. Convocatòries i comunicats de premsa

Convocatòries de premsa

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

· Lliurament del Premi Medi Ambient a iniciatives locals per a la prevenció del canvi climàtic 2007 (08 de gener de 2008).
· Assemblea general del CILMA (28 de maig de 2008).
· Presentació del nou web de mobilitat a les comarques de Girona (1 d’octubre de 2008).
· Presentació d’una jornada sobre l’abastament de l’aigua potable (1 d’octubre de 2008).
· Presentació d’un estudi de viabilitat tècnica i econòmica del soterrament de la MAT (8 d’octubre de 2008).

Font: CILMA
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Comunicats de premsa

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

· 11 de gener de 2008, lliurament del Premi Medi Ambient a iniciatives locals per a la prevenció del canvi climàtic 2007 
· 31 de maig de 2008, Assemblea general del CILMA i presentació de la web de mobilitat.
· 20 de juny de 2008, realització del curs de formació “Models de gestió preventiva i recuperadora dels residus municipals
 a les comarques gironines.
· 24 de juliol de 2008, relatiu a un informe encarregat pel CILMA que avala la viabilitat tècnica i econòmica del soterrament
 de la MAT entre Bescanó i Santa Llogaia d’Àlguema i el ramal de Riudarenes.
· 17 de setembre de 2008, convocatòria del Premi Medi Ambient a iniciatives locals per a la gestió sostenible del territori
 i la mitigació del canvi climàtic 2008.
· 19 de setembre 2008, sobre la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible 2008 “Espai lliure. Aire lliure”.
· 22 de setembre de 2008, celebració d’una jornada contra el canvi climàtic.
· 26 de setembre de 2008, presentació de les conclusions de la jornada Canvi Climàtic a Lloret de Mar.
· 2 d’octubre de 2008, presentació del portal web de mobilitat.
· 3 d’octubre de 2008, celebració de la jornada “La tarifa dels serveis municipals d’abastament d’aigua”.
· 10 d’octubre de 2008, presentació de les conclusions de l’informe de viabilitat tècnica i econòmica del soterrament de la MAT.
· 28 d’octubre de 2008, sobre la presentació d’una proposta de mínims per a les mesures correctores de l’efecte barrera
 en l’ampliació de l’AP-7 i el desdoblament de l’A-2.
· 21 de novembre de 2008, recordatori del Premi Medi Ambient a iniciatives locals per a la gestió sostenible del territori
 i la mitigació del canvi climàtic 2008.
· 25 de novembre de 2008, del suport de deu entitats ecologistes a la proposta de mínims per a les mesures correctores
 de l’efecte barrera en l’ampliació de l’AP-7 i el desdoblament de l’A-2.
· 10 de desembre de 2008, sobre la participació del CILMA a la Fira ECO-Sí.

3.9.5.  Presència als mitjans de comunicació

Hem publicat els següents anuncis en premsa escrita:

· Anunci en motiu de la campanya “Catalunya lliure de bosses de plàstic”, publicat el dia 29 de juny de 2008 al Diari de Girona
 i a El Punt.
· 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 2008 al Diari de Girona i a El Punt.

El dia 22 d’octubre de 2008 es va publicar al Punt, l’article d’opinió “Demostrar que el soterrament de la MAT és viable no representa 
que s’estigui defensant la seva necessitat” signat per Lluís Lloret Quer, president del CILMA.

Les activitats realitzades pel CILMA han tingut ressò en diversos mitjans de comunicació, tant en premsa4, ràdio i televisió com en 
revistes i butlletins municipals.

4. Annex 4: Recull premsa 2008.
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3.10. Atenció de consultes

Les consultes rebudes per part dels ens locals, consultories, entitats i particulars s’han mantingut respecte l’any 2007. 

Les consultes són encapçalades per les eines de sostenibilitat amb un 23%, referint-se a xerrades de temàtica ambiental i material 
didàctic, així com informació sobre el CILMA. Segueix, amb un 19%, les consultes sobre energia tant en les propostes de soterrament 
de la MAT, com en temes d’eficiència energètica i d’energies renovables. Amb menor proporció trobem les consultes sobre aigua, 
infraestructures i compra verda. Amb un 5% respectivament, mobilitat, medi natural, residus i canvi climàtic. Mentre que un 11% són 
l’apartat d’altres que es refereixen a consultes diverses sobre aspectes administratius i logístics.

En relació a la seva procedència, la major part de les consultes són de les comarques del Gironès i de la Selva amb un 24%, cadascuna. 
Tot seguit el Baix Empordà amb un 16%, un 5% l’Alt Empordà i amb menor proporció les comarques de Barcelona i Osona. Finalment, 
es comptabilitzen un 22 % de consultes de particulars, sense identificació de la seva procedència, xifra que s’ha incrementat respecte 
l’any 2007. Enguany, no s’han rebut consultes de les comarques de la Cerdanya, la Garrotxa, el Pla de l’Estany i el Ripollès.

Temàtiques de les consultes 2008

Procedència de les consultes 2008

Eines de sostenibilitat 23%
Energia 19%
Aigua 11%
Infraestructures 8%
Compra verda 8%
Mobilitat 5%
Medi natural 5%
Residus 5%
Canvi climàtic 5%
Altres 11%

Gironès 24%
Selva 24%
Baix Empordà 16%
Alt Empordà 5%
Comarques de Barcelona 3%
Osona 3%
Altres 3%
Particulars 22%

Font: CILMA

Font: CILMA
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3.11. Trameses informatives i convocatòries

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

· Convocatòries de les Assemblees generals i de les Juntes Executives. 
· Benvinguda als municipis adherits al CILMA.
· Convocatòria del Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona i invitació a l’acte de lliurament.
· Enviament de convocatòries i comunicats de premsa als mitjans de comunicació.
· Enviament de butlletins i altre material editat pel CILMA.
· Enviament d’informació sobre jornades, sessions informatives, cursos, congressos, exposicions, subvencions, legislació, etc.
· Enviament de diversos models tipus d’al·legacions.
· Petició de reunions amb diversos departaments tant de l’administració autonòmica com l’estatal i l’europea.
· Convocatòria dels municipis de les comarques gironines afectats pel traçat del gasoducte Martorell-Figueres a una reunió amb els 

promotors del projecte.
· Tramesa de plec de clàusules econòmico-administratives per a la contractació del servei de premsa i comunicació.
· Enviament d’acord sobre la protecció del connector ecològic del sector sud de l’àrea urbana de Girona a Diputació de Girona, De-

partament de Política Territorial i Obres Públiques i Ministerio de Fomento
· Enviament de la moció sobre l’adopció de diverses mesures per a la defensa del cabal del Ter al Parlament de Catalunya, Presidèn-

cia de la Generalitat de Catalunya, i a la Plataforma Defensa del Ter
· Enviament a les companyies operadores de transport públic de les comarques de Girona d’informació sobre l’inici del funcionament 

del portal web de mobilitat.
· Enviaments als ens associats de la quota que els pertoca i, periòdicament, reclamacions de pagament.
· Enviament de CD amb “Estudi de Viabilitat tècnica i econòmica del soterrament de la línia MAT” als parlamentaris de les comar-

ques de Girona al Congreso de los Diputados, al Senado i al Parlament de Catalunya, Hbles. Consellers de Medi Ambient i Habitatge 
i d’Economia i Finances. 

· Tramesa de la convocatòria del Premi Medi a iniciatives locals per a la gestió sostenible del territori i la mitigació del canvi climàtic 
de les comarques de Girona 2008.

· Tramesa al portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, de la proposta de mínims per a la priorització de mesu-
res correctores de l’efecte barrera en l’ampliació de l’AP-7 i en el desdoblament de l’A-2.

· Tramesa als municipis afectats pel projecte de la variant de la carretera C-66 La Bisbal d’Empordà – Corçà, tram Forallac-La Pera, 
d’informe complementari tram Corçà-Rupià-La Pera.

· Tramesa del “Manifest dels municipis gironins contra el canvi climàtic”.
· Enviament d’invitació als membres del Jurat del Premi Medi Ambient 2008.
· Enviament dels punts de llibre i de l’enllaç al banner al portal web de mobilitat.

3.11. Fons documental

Des que la Secretaria Tècnica va començar a funcionar, s’ha anat recopilant documentació com el recull de premsa, llibres, revis-
tes, vídeos, CD’s, material didàctic, reculls de ponències de jornades i cursos, documentació d’interès com guies i treballs varis de 
l’anomenada literatura gris.
 
En aquest últim any, en relació als llibres, hem incorporat:
· Anuari Territorial de Catalunya T2007, editat per Societat Catalana d’Ordenació del Territori.
· Catálogo de buenas pràcticas para el paisaje. Iniciativa comunitaria Interreg IIIB MEDOCC PAYS.DOC
· Ciutats en (re)construcció: necessitats socials, transformació i millora de barris. Col·lecció Estudis, Sèrie Territori de la Diputació 

de Barcelona.
· Compras verdes. Catálogo de productos y proveedores de Aragón. Editat per Gobierno de Aragón
· Gestión de la contaminación acústica. Anàlisis de la legislación estatal y propuestas de aplicación para la administración local. 

Luís Espada Recarey. Editat per Concello de Vigo.
· Guia per a l’elaboració de plans locals de prevenció de residus municipals. Editat per l’Agència de Residus de Catalunya.
· Guia de Medi Ambient i Sostenibilitat, aplicats als esports no olímpics. Editat per la Fundació Barcelona Olímpica i Fundació 

Ernest Lluch.
· I això on va? Guia pràctica del reciclatge. José Luís Gallego, editat per Viena Edicions. 
· La prevenció de la contaminació lumínica a Catalunya. Isabel Junquera i Muriana. Universitat Rovira i Virgili.
· Manual pràctico de contratación y compra pública verde, editat per IHOBE Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno 

Vasco.
· Propuesta de áreas marinas de importancia ecológica: Atlántico sur y Mediterráneo espanyol. Editat per OCEANA.

Tot aquest material està a disposició de tots per fer-hi consultes. També podem recollir les vostres consultes i fer-vos arribar les re-
ferències que demaneu.
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Annex 1
Relació d’ens locals adherits i els seus representants

Alt Empordà

AGULLANA Sr. Gerard Couto i Bota Regidor
ALBANYÀ Sr. Albert Molins i Galas Regidor
L’ARMENTERA Sr. Josep Planas i Quer Regidor
AVINYONET DE PUIGVENTÓS Sra. Caterina Batllori i Forch Regidora
BÀSCARA Sr. Lluís Lloret i Quer Alcalde
BIURE Sr. Albert Camps i Corominas Regidor
BORRASSÀ Sr. Ferran Roquer i Padrosa Alcalde
CABANES  Sr. Pere Ylla i Batlle Alcalde
CANTALLOPS Sr. Damià Contreras i Deu Regidor
CAPMANY Pendent 
CASTELLÓ D’EMPÚRIES Sra. Montserrat Escutia i Acedo Regidora
COLERA Sr. Marc Carré i Molas Regidor
ESPOLLA Sr. Rafael García i Sànchez Regidor
FIGUERES Sr. Richard Elelman Regidor
GARRIGÀS Sr. Josep Masoliver i Subirós Alcalde
GARRIGUELLA Pendent  
LA JONQUERA Sr. Jordi Cabezas i Llobet Alcalde
LLADÓ Sr. Romà Brugués i Juanola Regidor
LLANÇÀ Sr. Manel Tolsanas i Casadesús Regidor
LLERS Sr. Carles Fortiana i Costa Alcalde
MAÇANET DE CABRENYS Pendent 
MASARAC Pendent 
MOLLET DE PERELADA  Pendent 
NAVATA Sr. Jaume Homs i Campamar Alcalde
ORDIS Sra. Virginia Puente i Baget Regidora
PALAU-SAVERDERA Sr. Narcís Deusedas i Berta Alcalde
PAU Sr. Josep Blanch i Dalmau Alcalde
PERALADA Sr. Joan Itxart i Romagosa Regidor
PONT DE MOLINS Sr. Raul Sierra i Aguilar Regidor
PONTÓS Sr. Jordi García i Aiguabella Regidor
EL PORT DE LA SELVA  Sr. Josep Ma Cervera i Pinart Regidor
PORTBOU Sr. Gerard García i Vergés Regidor
ROSES Sr. Francisco Martínez i Pérez Regidor
SANT CLIMENT SESCEBES Sr. Josep Guiolà i Camps Alcalde
SANT MORI Pendent 
SANT PERE PESCADOR Sr. Josep Font i Olivet Regidor
SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA Sr. David Bahí i Serra Regidor
LA SELVA DE MAR Sr. Joan Maria Roig i Crespo Alcalde
SAUS- CAMALLERA - LLAMPAIES Pendent 
SIURANA D’EMPORDÀ Sr. Genis Roca i Maynegre Regidor
TORROELLA DE FLUVIÀ Sr. Ramon Parramón i Sois Regidor
LA VAJOL Pendent 
VENTALLÓ Sr. Narcís Gasull i Colomer Alcalde
VILABERTRAN Sra. Bibiana Cortada i Pomés Regidora
VILADAMAT Pendent 
VILAFANT Sr. Antoni Caulas i Casadevall Regidor
VILAJUÏGA Sr. Carles Carbonell i Mas Regidor
VILAMACOLUM Pendent 
VILAMALLA Sr. Josep Valls i Cantenys Regidor
VILANANT Sr. Miquel Àngel Sibecas i Pou Regidor
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ Sr. Jesús Llauró i Sans Conseller

Baix Empordà

BEGUR Sr. Joan Català i Pagès Alcalde
LA BISBAL D’EMPORDÀ Sr. Àngel Planas i Sabater Regidor
CALONGE Sr. Jordi Soler i Casals Alcalde
CASTELL-PLATJA D’ARO Sr. David Puig i Clara Regidor
COLOMERS Pendent 
CORÇÀ Sra. Ma Carme Güell i Parnau Alcaldessa
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CRUÏLLES – MONELLS – ST SADURNÍ DE L’HEURA  Sr. Ramon Nadal i Coll Alcalde
FOIXÀ Sr. Josep Oliveras i Galí Regidor
FONTANILLES Pendent 
FORALLAC Sr. Narcís Oriol i Regencós Regidor
MONT-RAS Sr. Rafael Casanovas i Sargatal Regidor
PALAFRUGELL Sr. Marius Lledó i Salvador Regidor
PALAMÓS Sr. Josep Buxeda i Mauri Regidor
PALAU-SATOR Pendent 
PALS Pendent 
PARLAVÀ  Sr. Joaquim Sabrià i Pujol ALcalde
LA PERA Sr. Josep Pi i Negre Alcalde
REGENCÓS Pendent 
RUPIÀ Pendent 
SANT FELIU DE GUÍXOLS Sr. Joan Vicente i Rufí Regidor
SANTA CRISTINA D’ARO Sr. Jordi Mulà i Casagran Alcalde
SERRA DE DARÓ Pendent 
LA TALLADA D’EMPORDÀ  Pendent 
TORROELLA DE MONTGRÍ Sra. Maria Ferrer i Florez Regidora
ULLÀ Sr. Miquel Viel i Camps Regidor
VALL-LLOBREGA Sr. Rufino Guirado i Iruela Alcalde
VERGES Sra. Marta Payeró Torró Alcaldessa
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ Sr. Josep Espadalé i Reballí Conseller

Cerdanya

ALP Sr. Cosme Ruaix i Junoy Alcalde
DAS Sra. Ma Mercè Alier i Ortiz Regidora
FONTANALS DE CERDANYA Sr. Víctor Moure i García Regidor
GER Sra. Meritxell Izquierdo i Munera Regidora
ISÒVOL Sr. Esteve Maurell i Meya Alcalde
MERANGES Pendent 
PUIGCERDÀ Sr. Lluís Casanovas i Soler Regidor
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA Sr. Alfons Casamajó i Carrera Conseller

Garrotxa

ARGELAGUER Sr. Pere Puigbert i Planagumà Regidor
BESALÚ Sr. Jordi Padilla i Càrceles Regidor
BEUDA Sr. Josep Esteve Riu i Roura Alcalde
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Pendent 
MAIÀ DE MONTCAL Sr. Pere Juanola i Juanola Regidor
MIERES Sr. Josep Rovira i Reig Alcalde
MONTAGUT i OIX Sr. Narcís Ribes i Besalú Alcalde
OLOT Sra. Marta Fontaniol i Passolas Regidora
LES PLANES D’HOSTOLES Sr. Salvador Ruscada i Claparols Regidor
LES PRESES Sr. Carles Ibànez i Font Regidor
RIUDAURA Sra. Rosa Codina i Obrador 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. Joan Monteis i Colom Regidor
SANT FERRIOL Sr. Xavier Forés i Viñeta Regidor
SANT JAUME DE LLIERCA Sr. Joan Davesa i Mercader Regidor
SANT JOAN LES FONTS Sr. Joan Espona i Agustín Alcalde
TORTELLÀ Sr. Josep Juanola i Picart Regidor
LA VALL D’EN BAS Sr. Jaume Salgueda i Soy Regidor
LA VALL DE BIANYA Sr. Albert Busquets i Font Regidor
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA Sr. Josep Berga i Vayreda Conseller

Gironès

AIGUAVIVA Sr. Xavier Castanyer i Bohigas Regidor
BESCANÓ Sra. Remei Ferrer i Costa Regidora
BORDILS  Sr. Albert Martí i Olivet Regidor
CAMPLLONG  Sra. Anna Serra i Serra Regidora
CANET D’ADRI  Sr. Evarist Serra i Pica Regidor
CASSÀ DE LA SELVA Sr. David Vila i Ligero Regidor
CELRÀ Sr. Albert Planas i Rosell Regidor
CERVIÀ DE TER Pendent 
FLAÇÀ Sr. Josep Perich i Pons Alcalde
FORNELLS DE LA SELVA Sr. Mateu Parera-Nieto i Perich Regidor
GIRONA Sr. Enric Pardo i Cifuentes Regidor
JUIÀ Sr. Albert Vilà i Casadevall Regidor
LLAGOSTERA Sr. Xavier Vilella i Bayé  Regidor
LLAMBILLES Sr. Miquel Clapés i Rocafull Regidor
MADREMANYA Sr. Albert Peracaula i Boschsacoma Alcalde
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QUART Sra. Gemma Prats i Garcia Regidora
SALT Sr. Mingo Àlvarez Àlvarez Regidor
SANT ANDREU SALOU Sr. Marc Esteve i Planella Regidor
SANT GREGORI Sr. Anton Sunyer i Serrat Regidor
SANT JOAN DE MOLLET  Sr. Ramon Vidal i Mercader Alcalde
SANT JORDI DESVALLS Sr. Josep Fàbregas i Planas Alcalde
SANT JULIÀ DE RAMIS Sr. Pere Pujolràs i Feixas Regidor
SANT MARTÍ DE LLÉMENA Sr. Albert Pont i Sayols Regidor
SARRIÀ DE TER Sr. Roger Torrent i Ramió Regidor
VILABLAREIX Sr. Pere Vilà i Guanter Regidor
VILADASENS Sr. Alfons Soler i Pou Alcalde
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS Sr. Ricard Vaqué i Tàboas  Conseller

Pla de l’Estany

BANYOLES Sr. Jordi Bosch i Batlle Regidor
CAMÓS Sr. Narcís Masanas i Xargay Alcalde
CORNELLÀ DEL TERRI Sra. Carme Rosset i Font Regidora
ESPONELLÀ Sr. Roger Biosca i Rovira Regidor
FONTCOBERTA Sr. Llorenç Soler i Malagelada Regidor
PALOL DE REVARDIT Sr. Ramon Vilà i Mir Regidor
PORQUERES Sra. Francesca Badosa i Ferrer Regidora
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR  Sr. Marc Fàbrega i Suàrez Regidor
VILADEMULS Sra. Dolors Rovirola i Coromí Alcaldessa
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY Sr. Francesc Xavier Quer i Bosch Conseller

Ripollès

CAMPDEVÀNOL Sr. Fernando Martínez i Ramos Regidor
CAMPELLES  Sr. Manel Palau i Guix Alcalde
CAMPRODON Sr. Esteve Pujol i Badà Alcalde
GOMBRÉN Sr. Eudald Picas i Mitjavila Alcalde
LLANARS Sr. Esteve Costa i Sala Alcalde
LES LLOSSES Sr. David Serrat i Soldevila Alcalde
MOLLÓ  Sr. Lluís Pairó i Carola Alcalde
OGASSA Sr. Albert Solà i Serra Alcalde
PARDINES Pendent 
PLANOLES Pendent 
QUERALBS Pendent 
RIBES DE FRESER Sr. David Salamó i Casals Regidor
RIPOLL Sr. Àngel Ferrer i Mora Regidor
SANT JOAN DE LES ABADESSES Sr. Eudald Costa i Pérez Regidor
SANT PAU DE SEGÚRIES Sr. Joan Solà i Galceran Alcalde
SETCASES Sr. Josep Rus i Colom Regidor
TOSES  Sr. Joan Pol i Purrà Regidor
VALLFOGONA DEL RIPOLLÈS Pendent 
VILALLONGA DE TER Sra. Paquita Pastoret i Busquets Alcaldessa
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS Sr. Josep Rosell i Comellas Conseller

La Selva

AMER Sra. Assumpció Rey i Jiménez Regidora
ANGLÈS Sra. Sònia Martí Korff Regidora
ARBÚCIES Pendent 
BLANES Sr. Carles Gibert i Bernat Regidor
BREDA Sr. Alfred Viecco i Graupera Regidor
BRUNYOLA  Sra. Laura Mascort i Tomàs Regidora
CALDES DE MALAVELLA Sra. Montserrat Vehí i Casellas Regidora
HOSTALRIC Pendent 
LLORET DE MAR Sr. Ignasi Riera i Garriga Regidor
MAÇANET DE LA SELVA  Pendent 
MASSANES Sr. Josep Ma Clopés i Alemany Regidor
RIELLS I VIABREA Sr. Manel Orti i López Regidor
RIUDARENES Sr. Narcís Colomé i Jordà Alcalde
RIUDELLOTS DE LA SELVA Sra. Carme Camps i Goy Regidora
SANT FELIU DE BUIXALLEU Sr. Francesc Pintu i Pagès Regidor
SANT HILARI SACALM Sr. Jordi Valls i Pujós Regidor
SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ Sr. Pere Rodríguez i Ripollés Regidor
SANTA COLOMA DE FARNERS Sr. Josep Cullell i Cullell Regidor
SILS Sr. Joan Cot i Porcell Regidor
TOSSA DE MAR Sr. Joaquim Coris i Maymi Regidor
VIDRERES Sr. Jordi Pruneda i Vellvehí Regidor
VILOBÍ D’ONYAR Sr. Salvador Martí i Gay Regidor
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Sr. Rafel Reixach i Corominas Conseller
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Osona

ESPINELVES Pendent 
VIDRÀ Sr. Josep Anglada i Dorca Alcalde
VILADRAU Sr. Hèctor Bayarri i García Regidor

Diputació de Girona

Diputació de Girona Sr. Narcís Casassa i Font Diputat
Diputació de Girona Sr. Josep Ma Rufí i Pagès Diputat
Diputació de Girona Sr. Xavier Soy i Soler Diputat
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ATÈS que el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic1 promogut per les Nacions Unides ha confirmat que el canvi 
climàtic és una realitat i que les activitats humanes en són responsables en gran part;

ATÈS que la UE, el 9 de març de 2007, va adoptar el paquet de mesures «Energia per a un món que canvia», amb el qual es compro-
metia de manera unilateral a reduir les emissions de CO2 un 20% abans de 2020, com a resultat d’un augment del 20% de l’eficiència 
energètica i una quota del 20% de fonts d’energia renovables en el mix energètic;

ATÈS que el Comitè de les Regions de la UE subratlla la necessitat de sumar les forces locals i supramunicipals, ja que la governança 
multinivell és un instrument eficient per potenciar l’eficàcia de les mesures que s’han d’adoptar contra el canvi climàtic, i per tant pro-
mou la participació de les regions;

ATÈS que coneixem l’existència dels Compromisos d’Aalborg i dels processos de l’Agenda 21 Local per a un desenvolupament sos-
tenible;

ATÈS que reconeixem que els governs locals i supramunicipals comparteixen amb els governs nacionals la responsabilitat de combatre 
l’escalfament global i s’hi han de comprometre, amb independència que també ho facin les altres parts implicades;

ATÈS que els pobles i ciutats són responsables directes o indirectes (a través dels productes i serveis utilitzats pels seus habitants) 
de més de la meitat de les emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades de la utilització d’energia relacionada amb l’activitat hu-
mana;

ATÈS que el compromís de la UE de reduir les emissions només podrà assolir-se si els grups d’interès locals, els ciutadans i les seves 
agrupacions el comparteixen;

ATÈS que els governs locals i supramunicipals, en constituir la unitat administrativa més propera al ciutadà, hem de prendre la iniciativa 
i donar exemple;

ATÈS que moltes de les mesures necessàries per afrontar el canvi climàtic, relacionades amb la demanda energètica i les fonts 
d’energia renovables, entren en l’àmbit de les competències dels governs locals o bé no podrien dur-se a terme sense el suport polític 
dels governs locals;

ATÈS que les mesures descentralitzades eficaces en l’àmbit local poden ajudar els estats membres de la UE a complir els compromi-
sos de reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle;

ATÈS que els governs locals i supramunicipals de tot Europa estan reduint els contaminants que provoquen l’escalfament global mit-
jançant programes d’eficiència energètica, incloent-hi la mobilitat urbana sostenible, i el foment de les fonts d’energia renovables;

ATÈS que els governs locals i supramunicipals de tot Europa estan mitigant el canvi climàtic mitjançant programes de gestió de residus, 
incloent-hi el reciclatge i el foment de la biodiversitat i connectivitat ecològica;

· NOSALTRES, ELS/LES REPRESENTANTS DELS MUNICIPIS, ENS COMPROMETEM A:

Col·laborar amb la Unió Europea a aconseguir superar els objectius establerts per la UE per a 2020, reduint les emissions 
de CO2 als nostres territoris respectius com a mínim el 20%.

Treballar per preparar un inventari de les emissions que pugui servir com a fonament per prioritzar accions contra el canvi 
climàtic.

Adaptar les estructures dels pobles i ciutats, incloent-hi l’assignació de recursos suficients, per emprendre les mesures ne-
cessàries.

Sensibilitzar la societat civil dels nostres municipis perquè es mobilitzin i participin a afrontar conjuntament el canvi climàtic.

Compartir les experiències i resultats amb altres ens locals.

Difondre el missatge del manifest als fòrums adequats i, concretament, animar d’altres ens locals a afegir-s’hi.

Prioritzar aquelles accions derivades dels programes d’Agenda 21 Local que tinguin com a objectiu reduir el canvi climàtic.

Annex 2
Manifest dels municipis gironins
contra el canvi climàtic
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· NOSALTRES, ELS/LES REPRESENTANTS DELS MUNICIPIS, DONEM SUPORT A:

La decisió de la Comissió Europea d’implementar i finançar amb el seu pressupost una estructura de suport tècnic i pro-
mocional, en la qual s’inclogui la implementació d’instruments d’avaluació i supervisió, mecanismes per facilitar la compartició de 
saber fer entre territoris, i instruments per facilitar la duplicació i multiplicació de mesures eficaces, la coordinació entre municipis 
i l’intercanvi d’experiències.

· NOSALTRES, ELS/LES REPRESENTANTS DELS MUNICIPIS, SOL·LICITEM:

Que la Comissió Europea i les administracions nacionals i autonòmiques estableixin programes de cooperació, estructures 
de suport coherents i finançament suficient que ajudin els signataris a portar a terme les accions de lluita contra el canvi climàtic.
Que la Comissió Europea i les administracions nacionals i autonòmiques donin suport a la implementació de les accions contra el 
canvi climàtic de manera coherent amb els principis, normes i modalitats ja acordats, i els que les parts puguin acordar per al futur 
a escala mundial, en particular dins de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC). La nostra 
implicació activa en la reducció d’emissions de CO2 també podria tenir com a resultat un objectiu global més ambiciós.

NOSALTRES, ELS/LES REPRESENTANTS DELS MUNICIPIS, ENCORATGEM ELS ALTRES GOVERNS LOCALS I SU-
PRAMUNICIPALS A ADHERIR-SE AL MANIFEST DELS MUNICIPIS GIRONINS CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC I ANIMEM 
ELS ALTRES GRUPS D’INTERÈS RELLEVANTS A FORMALITZAR LA SEVA CONTRIBUCIÓ AL PACTE.

Lloret de Mar, 26 de setembre de 2008
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Veredicte del Jurat del Premi Medi Ambient a iniciatives locals per a la prevenció del canvi climàtic de les comarques de Girona 2007

A la ciutat de Girona, a la seu del CILMA, a dos quarts de vuit de la tarda del dia 12 de desembre de 2007, es reuneix el Jurat del 
Premi Medi Ambient a iniciatives locals per a la prevenció del canvi climàtic de les comarques de Girona 2007. 

Hi assisteixen les següents persones:

Presideix la reunió el Sr. Jaume Hidalgo, coordinador de l’àrea de medi ambient de la Diputació de Girona, per absència del President 
del CILMA, el Sr. Lluís Lloret.

Vocals:
· Sr. Francesc Canalias, Representant de l’Associació Catalana de Municipis
· Sr. Joan Gaya, tècnic en medi ambient assessor de la Federació de Municipis de Catalunya
· Sr. Xavier Vila, Professor de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona
· Sr. Enric Cortiñas, membre de l’Associació Naturalistes de Girona
· Sr. Jordi Grau, vicepresident de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya

Secretària: 
· Sra. Judit Vilà, tècnica del CILMA

S’excusen:
· Sr. Lluís Lloret, President del CILMA
· Sr. F. Xavier Quer, Responsable de la Comissió de Sensibilització i Eduació Ambiental
· Sr. Josep Ma Dacosta, tècnic dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 

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

Oberta la sessió, es dóna la benvinguda als presents i s’excusa als que no han pogut assistir. La secretària llegeix a la resta de mem-
bres del Jurat la valoració que ha fet arribar el Sr. Josep Maria Dacosta. Seguidament, es fa una ronda d’intervencions, en la que els 
membres del Jurat analitzen els quatre projectes presentats. De cada un d’ells cal destacar:

Instal·lació de calefacció de biomassa pel poliesportiu de Can Pons d’Arbúcies
Ajuntament d’Arbúcies

Projecte que contribueix a un important estalvi energètic, a la reducció d’emissions de CO2 i el foment d’aquesta energia renovable en 
l’obtenció de calefacció i ACS en el poliesportiu mitjançant l’aprofitament de biomassa. Cal remarcar l’important esforç d’inversió que 
fa un municipi d’aquest tamany i l’ús didàctic que es dóna a la ciutadania i en concret als escolars.

Projecte xarxa WI-FI corporativa
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro

Projecte amb gran potencial per interconnectar, amb una xarxa sense fils, els espais municipals entre els diferents nuclis del municipi. 
Aquesta xarxa permetrà extendre-ho a altres col·lectius i ciutadania amb un sistema d’administració oberta. Tot plegat podrà suposar 
una reducció dels desplaçaments, per tant un estalvi energètic i d’emissions CO2, així com un estalvi de paper.

Enllumenat públic del carrer Perdut amb tecnologia LED
Ajuntament de Ripoll

Aquest projecte consisteix en l’aplicació d’una nova tecnologia més eficient en el sistema d’il·luminació del municipi que suposa un 
estalvi d’energia i d’emissions, indicant que aquesta tecnologia suposa un estalvi encara més elevat que les bombetes de baix consum. 

Annex 3
Veredicte premi MA 2007
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Projecte d’implantació del servei de missatgeria ecològica a l’Ajuntament de Salt
Ajuntament de Salt

Aquest projecte consisteix en realitzar el servei de missatgeria local mitjançant els desplaçaments en bicicleta. La implantació d’aquest 
servei ambientalment correcte suposa l’eliminació d’emissions de CO2 que ocasionen els vehicles a motor d’un servei de missatgeria. 
Aquest projecte també promou l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport urbà. 

A continuació, els membres del jurat atorguen una puntuació segons les bases a cadascun dels projectes, amb el resultat que segueix:

Instal·lació de calefacció de biomassa pel poliesportiu de Can Pons d’Arbúcies
Ajuntament d’Arbúcies .........................................................................................50,85

Projecte xarxa WI-FI corporativa
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ...........................................................31

Enllumenat públic del carrer Perdut amb tecnologia LED
Ajuntament de Ripoll .............................................................................................43

Projecte d’implantació del servei de missatgeria ecològica a l’Ajuntament de Salt
Ajuntament de Salt .................................................................................................53

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

ATORGAR el Premi medi ambient a iniciatives locals per a la prevenció del canvi climàtic de les comarques de Girona 2007 al “Pro-
jecte d’implantació del servei de missatgeria ecològica a l’Ajuntament de Salt”, presentat per l’Ajuntament de Salt, en el que cal 
destacar:
· el seu caràcter innovador.
· el seu caràcter exportable a altres municipis i exemplaritzant per a les altres administracions i la ciutadania.
· la transversalitat de la proposta a totes les àrees municipials.
· el foment d’un canvi d’actituds de la ciutadania per tal que consideri la bicicleta un vehicle que va més enllà de l’àmbit lúdic i espor-

tiu.
· la seva contribució al canvi climàtic en els àmbits d’energia, compra verda i mobilitat sostenible.

ATORGAR l’accèsit al Premi medi ambient a iniciatives locals per a la prevenció del canvi climàtic de les comarques de Girona 2007 
al projecte d’ “Instal·lació de calefacció de biomassa pel poliesportiu de Can Pons d’Arbúcies”, presentat per l’Ajuntament 
d’Arbúcies en el que cal destacar la promoció de les energies renovables en la construcció de nous equipaments municipals per a 
minimitzar l’ús de combustibles derivats del petroli, acció prevista en el marc de l’Agenda 21 Local.

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

I als efectes que siguin oportuns, ho signen,

Sr. Jaume Hidalgo

Sr. Francesc Canalias Sr. Joan Gaya

Sr. Xavier Vila Sr. Enric Cortiñas

Sr. Jordi Grau Sr. Judit Vilà (secretària)
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10 de gener – El Punt – “El preu de soterrar”
11 de gener – Diari de Girona – “Els alcaldes lamenten la manca de debat”
12 de gener – El Punt – “El Cilma premia un projecte missatger en bicicleta a Salt”
12 de gener – Diari de Girona – “El Cilma premia el projecte de la missatgeria amb bicicleta de Salt”
16 de gener – Sostenible – “Premiat el projecte de missatgeria amb bicicleta a Salt”
17 de gener – El Punt – “Els antilínia criden a la mobilització”
3 d’abril – El Punt – “Els alcaldes gironins demanaran que el gasoducte passi pel corredor de l’autopista”
5 d’abril – Diari de Girona – “El Cilma sosté que el ramal de la MAT de Riudarenes té ‘un impacte crític’”  
5 d’abril – El Punt – “El ramal de la MAT fins a Riudarenes passarà a 500 metres de tres jaciments arqueològics i deu masies”
6 d’abril – Diari de Girona – “El traçat del gasoducte Martorell-Avinyonet no satisfà al Cilma”
06 d’abril – El Punt – “Els pobles afectats pel gasoducte volen compensacions per fer equipaments socials”
17 d’abril – El Punt – “Queixes a Enagas”
1 de maig – El Punt – “Els antilínia, decebuts amb Monti”
1 de juny – El Punt – “El govern vol ampliar a Figueres la coordinació horària de busos i tren”
1 de juny – Diari de Girona – “El Govern apropa municipis i hospitals de referència amb línies regulars”
13 de juny – El Punt – “Pros i contres de soterrar la MAT”
21 de juny – El Punt – “ICV vol que la Generalitat actuÏ per aturar les obres del TAV a Bàscara”
26 de juny – Avui – “El Congrés vol parar l’obre del TGV entre Borrassà i Vilademuls”
16 de juliol – Diari de Girona – “Un informe exposa més factors favorables a l’opció nord de la variant”
19 de juliol – Dossier Econòmic – “...I Girona creua els dits”
25 de juliol – El Punt – “El Cilma reitera que soterrar la MAT és viable i val entre 160 i 426 milions més”
26 de juliol – Avui – “Soterrar tor el tram gironí de la MAT pujaria 470 milions”
26 de juliol – Diari de Girona – “Un informe del Cilma avala soterrar tota la línia de molt alta tensió a Girona”
29 de juliol – El Punt – “Impacte ambiental i mesures correctores”
19 de setembre – Diari de Girona – “El Cilma premiarà la millor iniciativa mediambiental de consistoris gironins”
20 de setembre – Diari de Girona – “La setmana de la mobilitat sostenible aterra a 28 municipis”
21 de setembre – El Punt – “Una trentena d’ajuntament gironins s’adhereixen a la Setmana de la mobilitat impulsada pel Cilma”
23 de setembre – Diari de Girona - “Els pobles gironins es reuniran per reduir els efectes del canvi climàtic”
23 de setembre – Sostenible – “Els municipis gironins contra el canvi climàtic”
03 d’octubre – El Punt – “El regidor de Medi Ambient de Figueres”
03 d’octubre – El Punt – “Creen un portal d’internet per aglutinar tot el transport públic gironí”
03 d’octubre – Diari de Girona – “El Cilma presenta un web que mostra els recorreguts amb transport públic”
04 d’octubre -  El Punt – “Jornada sobre la tarifa de l’aigua”
04 d’octubre – Diari de Girona – “L’ACA insta els municipis a apujar el preu de l’aigua per reflectir-ne millor el cost”
06 d’octubre – Diari de Girona – “Un tramvia a 120 km/h per les Gavarres”
06 d’octubre – La Malla – “Girona estudia la creació d’un tramvia interurbà que assoleixi els 120 km/h”
11 d’octubre – Avui – “Soterrar la MAT costa el doble que fer-la aèria”
11 d’octubre – Diari de Girona – “Un estudi encarregat pel Cilma considera necessaris els 400 kv”
11 d’octubre – El Punt – “El Cilma admet que la MAT és necessària però defensa que soterrar-la tota és viable”
19 d’octubre – El Punt -  “Red Elèctrica ja ha resolt les 6.125 al·legacions que es van presentar contra els dos últims trams”
22 d’octubre – El Punt – “Demostrar que soterrar la MAT es viable no suposa que es defensi la seva necessitat”
29 d’octubre – Diari de Girona – “Manifest municipal contra el canvi climàtic”
29 d’octubre – Diari de Girona – “Un estudi pretén preservar 23 espais naturals afectats per les obres de l’AP-7 i l’A-2”
29 d’octubre – El Punt – “Corredors a l’AP-7 i l’N-II”
9 de novembre -  El Punt – “80 milions de costos”
16 de desembre – El Punt – “Suport de deu entitats al CILMA per compactar l’AP-7 i l’N-II”

Annex 4
Recull de premsa 2008
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www.cilma.cat

Amb el suport de:


