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Aquests darrers anys les comarques gironines estan vivint 
un desplegament important d’infraestructures de tota mena, 
bàsicament de caràcter estatal, no pas perquè de cop hàgim 
esdevingut una regió prioritària per al desenvolupament, sinó 
simplement perquè en som el darrer reducte pel qual han 
de transcórrer. Aquest escenari, que indubtablement té una 
extraordinària transcendència, ha demostrat que és ben ple 
de mancances, atès que les avaluacions d’impacte ambiental 
massa sovint obvien que el nostre paisatge és excepcional-
ment divers i fràgil.

Observareu que el recull d’activitats de la present memòria 
és un fidel reflex de tot l’enorme esforç que des de les enti-
tats locals, amb l’assistència del CILMA i el suport de la Di-
putació de Girona, hem hagut de destinar per posar sobre la 
taula, sempre dins els terminis establerts, fórmules alternati-
ves i tècnicament viables per a què aquestes infraestructures 
tinguin un impacte molt menor en el territori. Sense posar en 
dubte la seva necessitat, hem demostrat que existeixen solu-
cions millors i que, més enllà i sense fugir del debat tècnic, es 
tractava i es tracta d’una percepció i d’una voluntat polítiques.

Tot plegat ens fa arribar a la conclusió que existeixen dues 
realitats a l’hora de progressar: la dels planejaments dels ter-
ritoris de més al Nord i una altra a la qual pertanyem. Això 
ens ha de fer reflexionar. Potser ha arribat l’hora de ser més 
valents i defensar precedents al Sud d’Europa, amb el re-
ferent del què vam ser capaços de procurar en la correcció 
ambiental del TGV.

Els reptes continuen i no podem estar-ne absents.

Lluís Lloret i Quer
President del CILMA
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El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA), associació d’ens locals, neix l’any 1999 
impulsat per la Diputació de Girona per promoure el desenvolupament sostenible en la política i en la gestió municipal. Per fer-ho, 
el CILMA promou la cohesió dels ens locals i la mobilització solidària per tal d’emprendre iniciatives conjuntes a favor del medi 
ambient.  Els objectius específics són:

- 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 dur a terme aquesta tasca, el CILMA s’organitza amb els òrgans següents:

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. L’any 2010 el nombre de municipis 
adherits1 és de 180, el que significa que poc més del 82 % dels municipis de la demarcació pertanyen a l’entitat, a part dels vuit 
consells comarcals i de la Diputació de Girona.

1 Relació d’ens locals adherits i els seus representants – Annex 1.
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Municipis de les comarques de Girona adherits al CILMA. Any 2010

Adherits
No adherits

Alt Empordà

Baix Empordà

Cerdanya

Garrotxa

Gironès

Pla de l’Estany

Ripollès

Selva

Osona (Girona)

 0  20  40  60  80  100 %

47 21

28 8

6 5

20 1

126

11

18

21 2

3

Font: CILMA

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

Junta Executiva

Lluís Lloret i Quer
President

Jesús Llauró i Sans
Vicepresident 1r.

Representant comarcal
Alt Empordà

Jordi Mulà i Casagran
Vicepresident 2n.

Representant poblacions
de 1.001 a 5.000 hab.

Narcís Casassa i Font
Representant

Diputació de Girona

Josep Ma Rufí i Pagès
Representant

Diputació de Girona

Xavier Soy i Soler
Representant

Diputació de Girona

Josep Buxeda i Mauri
Representat comarcal

Baix Empordà

Bartomeu Baqué i Muntaner
Representat comarcal

Cerdanya

Josep Berga i Vayreda
Representant comarcal

Garrotxa

David Vila i Ligero
Representant comarcal

Gironès

(1)
Representant comarcal

Pla de l’Estany

Àngel Ferrer i Mora
Representant comarcal

Ripollès

Rafael Reixach i Corominas
Representant comarcal 

Selva

Albert Peracaula i Boschsacoma
Representant poblacions

< 1.000 habitants

Ferran Roquer i Padrosa
Representant poblacions

< 1.000 habitants

Lluís Guinó i Subirós
Representants poblacions

de 1.001 a 5.000 hab.

Jordi Bosch i Batlle
Representant poblacions

> 5.000 habitants

Richard Elelman
Representant poblacions

> 5.000 habitants

(1) Fins a desembre de 2010 Francesc Xavier Quer i Bosch va ser membre de la Junta Executiva com a representant de la comarca del Pla de l’Estany.

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

Comissions de treball

PRESIDÈNCIA
Sr. Lluís Lloret

VICEPRESIDÈNCIA 1a
Sr. Jesús Llauró

COMISSIÓ D’INFRAESTRUCTURES
Sr. Jesús Llauró

Sr. Ferran Roquer

COMISSIÓ DE MOBILITAT
Sr. Richard Elelman

COMISSIÓ DE QUALITAT AMBIENTAL
Sr. Albert Peracaula

(1)

COMISSIÓ DE SENSIBILITZACIÓ I
EDUCACIÓ AMBIENTAL

Sr. Albert Peracaula
(1)

VICEPRESIDÈNCIA 2a
Sr. Jordi Mulà

COMISSIÓ D’AIGUA
Sr. Àngel Ferrer

COMISSIÓ DE MEDI NATURAL

CARTA DE TOSSA - LITORAL
Sr. Josep Buxeda

COMISSIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
 I ENERGIES RENOVABLES

Sr. Jordi Mulà

COMISSIÓ DE RESIDUS
Sr. Jordi Padilla

(1) Fins el mes de desembre 2010 també el Sr. Francesc Xavier Quer Bosch

La Secretaria Tècnica és l’encarregada de realitzar les tasques administratives i tècniques, entre les quals s’hi troben:

- 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-la 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 2009 el CILMA ha disposat d’un pressupost de 225.061 €, i l’any 2010, de 185.424 €, imports li han permès desen-
volupar totes les activitats programades.

Pressupost d’ingressos i despeses, exercici 2010

PRESSUPOST 2010 - INGRESSOS

Capítol III    TAXES I ALTRES INGRESSOS  100,00
Capítol IV    TRANSFERÈNCIES CORRENTS  183.824,00
Capítol V   INGRESSOS PATRIMONIALS  1.500,00

  TOTAL INGRESSOS 185.424,00

PRESSUPOST 2010 - DESPESES

Capítol I                    PERSONAL  55.800,00
Capítol II  DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 120.814,00
Capítol IV  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.810,00
Capítol VI                  INVERSIONS REALS  2.000,00

  TOTAL DESPESES 185.424,00

1
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Reunió Assemblea General
L’any 2009, l’Assemblea General es va celebrar el dia 22 
de maig, al Castell de Sant Ferran de Figueres, en el marc 
dels actes del 10è aniversari del CILMA. Es va iniciar amb 
l’aprovació de l’acta de l’assemblea anterior. Tot seguit estava 
previst escollir un representant de la Cerdanya com a mem-
bre de la Junta Executiva, fet que no es va poder realitzar ja 
que no es va presentar cap candidatura en el termini pre-
vist. A continuació, el president va informar de les activitats 
realitzades des de l’assemblea anterior, es van aprovar els 
comptes anuals de l’exercici 2008 i per acabar, també es 
van aprovar el pressupost i el Pla de treball per a l’any 2009. 

L’any 2010 l’Assemblea General es va celebrar el dia 5 de 
juny, al centre polivalent “La Torrentera” d’Aiguaviva. Es va ini-
ciar amb l’aprovació de l’acta de l’assemblea anterior, prèvia 
una correcció per l’assistència d’un regidor que no constava 
en l’acta. A continuació es van admetre com a nous associats 
els ajuntaments de Bellcaire d’Empordà, Bolvir, Crespià, Sant 
Llorenç de la Muga i Serinyà, i es va suspendre temporalment 
l’ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, a petició pròpia 
i per un període d’un any. També es va deixar en suspens 
de la condició d’associats els ajuntaments d’Alp, Maçanet de 
Cabrenys, Meranges, Mollet de Peralada, Sant Hilari Sacalm, 
Vallfogona del Ripollès, Viladamat i Vilajuïga, per impaga-
ment de les quotes de l’any 2008 i anteriors. 

Tot seguit es va escollir els Srs. Bartomeu Baqué i Muntané, 
David Vila Ligero i Lluís Guinó i Subirós representants de la 
Cerdanya, del Gironès i dels municipis d’entre 1.001 i 5.000 
habitants com a membres de la Junta Executiva, respectiva-
ment. A continuació, el president va informar de les activitats 
realitzades des de l’assemblea anterior, es van aprovar els 
comptes anuals de l’exercici 2009 i per acabar es van apro-
var el pressupost i el pla de treball per a l’any 2010.

L’Assemblea General del 2010 es va celebrar al centre polivalent 
“La Torrentera” d’Aiguaviva. FOTO: Martí Artalejo.
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Reunions Junta Executiva
L’any 2009 es van convocar tres Juntes Executives. La pri-
mera es va celebrar l’11 de març i es va iniciar amb l’informe 
del president sobre les darreres actuacions dutes a terme. Tot 
seguit, en relació a l’esborrany del conveni de col·laboració 
amb l’Agència Catalana de Residus s’acordà modificar el re-
dactat d’un dels pactes i trametre-ho a l’Agència. A conti-
nuació, el Sr. Peracaula informà dels projectes candidats al 
Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de 
Girona, en la seva edició de l’any 2008, així com de la deci-
sió del Jurat, a la qual la Junta va donar la seva conformitat. 
També es van aprovar els comptes anuals de l’exercici 2008, 
el pla de treball i el pressupost per a l’any 2009, que incloïa 
les despeses per a la celebració dels actes del 10è aniversa-
ri. Finalment s’aprovà l’ordre del dia de l’Assemblea General 
prevista per al 22 de maig. 

La segona Junta Executiva es va celebrar l’11 de juliol al Parc 
Científic i Tecnològic de la UdG (Girona). El president va in-
formar sobre les darreres actuacions dutes a terme i tot se-
guit es va fer un balanç positiu dels actes de celebració dels 
10 anys del CILMA. A continuació, s’aprovà signar el conveni 
de col·laboració amb l’Agència de Residus de Catalunya. Per 
acabar, es van aprovar les bases del Premi Medi Ambient 
a iniciatives locals de les comarques de Girona, en la seva 
edició de l’any 2009.

La tercera i última Junta Executiva es va celebrar el 14 de 
desembre i es va iniciar amb l’informe del president sobre les 
darreres actuacions dutes a terme. Tot seguit es va aprovar la 
composició del jurat del Premi Medi Ambient a iniciatives lo-
cals de les comarques de Girona i per acabar, es va presentar 
l’esborrany del pla de treball per a l’any 2010.

Pel que fa a l’any 2010 es van convocar dues Juntes Executi-
ves. La primera es va celebrar el 19 d’abril i es va iniciar amb 
l’aprovació de l’acta de la darrera reunió de Junta. Tot seguit, 
el president va informar sobre les darreres actuacions dutes 
a terme. A continuació es van aprovar els comptes anuals 
de l’exercici 2009, el pla de treball i el pressupost per a l’any 
2010. També es va informar de les actuacions presentades 
a la convocatòria del Premi Medi Ambient a iniciatives lo-
cals per a la mitigació del canvi climàtic de les comarques 
de Girona, en la seva edició de l’any 2009, així com de la 
decisió del jurat d’atorgar el premi al projecte presentat per 
l’Ajuntament de Figueres. 

Així mateix, es va aprovar el plec de condicions per a la con-
tractació del Servei de premsa i comunicació. Tot seguit es va 
aprovar una moció de suport al Sistema de Dipòsit, Devolució 
i Retorn dels residus d’envasos (SDDR) i a la xarxa o coalició 
“Per un model ecoeficient de gestió d’envasos”, promoguda 
per la Fundació Privada Catalana de la Prevenció dels Resi-
dus i Consum Responsable. A continuació es van aprovar la 
relació de factures comptabilitzades.  

En el torn obert de paraules, el secretari tècnic, en relació a 
l’estudi de soterrament de la MAT, va informar de la conve-
niència d’elaborar un traçat actualitzat a escala 1:30.000 del 
soterrament entre Bescanó i Santa Llogaia, i es va autorit-
zar i acceptar el pressupost. També el Sr. Llauró va informar 
que en motiu de la “Figueres Conference” sobre el tema de 
l’aigua, es preveia encarregar una conferència sobre la tas-
ca del CILMA en aquesta matèria, i la Junta acordà aprovar 
l’encàrrec i assumir els costos derivats de la ponència es-
mentada. Finalment s’aprovà l’ordre del dia de l’Assemblea 
General prevista per al 5 de juny, pendent d’assenyalar el lloc 
de celebració.

La segona Junta Executiva es va celebrar el 13 de desem-
bre a la seu del CILMA. Es va iniciar amb la benvinguda del 
president als nous membres de la Junta, representants de la 
Cerdanya, del Pla de l’Estany i dels municipis d’entre 1.001 
i 5.000 habitants, i tot seguit va informar sobre les darre-
res actuacions dutes a terme. A continuació es va exposar 
el programa d’impuls del “Pacte d’alcaldes i alcaldesses per 
una energia sostenible i contra el canvi climàtic”, liderat per 
la Diputació de Girona i amb el suport tècnic del CILMA. En 
relació al nou portal web del CILMA, es va acordar la conve-
niència d’establir uns acords de col·laboració amb la Diputa-
ció per facilitar l’accés a la documentació tècnica de caràcter 
ambiental que generin ambdues institucions, amb la finalitat 
de no repetir informació i tenir-la ben ordenada i classificada.

També es va aprovar la composició del jurat del premi Medi 
Ambient CILMA 2010. Així mateix, es va aprovar l’esborrany 
del pla de treball per al 2011 i un expedient de modificació 
de crèdit. Finalment es va informar del viatge a Hongria per 
assistir al Congrés de l’IENE sobre infraestructures i ecolo-
gia, i del Pla de Comunicació elaborat pel Servei de premsa 
i comunicació.

El CILMA va celebrar el dia 22 de maig de 2009, posterior-
ment a l’Assemblea General anual, el desè aniversari de la 
seva creació en un acte al Castell de Sant Ferran de Figue-
res. La trobada va comptar amb la presència del president de 
la Diputació de Girona, Sr. Enric Vilert; el delegat territorial 
del Govern de la Generalitat a Girona, Sr. Jordi Martinoy; el 
secretari general per a la Mobilitat del departament de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques, Sr. Manel Nadal; el director 
general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge, Sr. Frederic Ximeno i 
l’alcalde de Figueres, Sr. Santi Vila, a més dels membres i 
exmembres del Consell.

Durant l’acte, el CILMA va lliurar tres premis i quatre reco-
neixements. Els ajuntaments de Besalú i Aiguaviva van ser 
guardonats amb el premi a la gestió sostenible del territori 
i el premi a la mitigació del canvi climàtic, respectivament, 
per projectes desenvolupats en aquests municipis. La Sra. 

Emma Fernández va rebre el premi al millor suggeriment de 
mobilitat presentat en el portal web de mobilitat sostenible 
de les comarques gironines, i va ser obsequiada amb una 
bicicleta plegable.

En el mateix acte, el CILMA va atorgar uns reconeixements 
especials per la tasca en la preservació i la gestió ambien-
tal a les comarques gironines. Aquests reconeixements van 
recaure en l’Obra Social de Caixa Catalunya, l’Associació 
Salvem Castell de Palamós i en el Sr. Francesc Canalias, di-
rector del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la 
Garrotxa (SIGMA). Així mateix, es va lliurar una distinció al Sr. 
Pere Maluquer, impulsor i primer president del CILMA.

L’historiador, museòleg, i membre de Justícia i Pau, el Sr. 
Joan Surroca, va oferir una ponència magistral sota el títol 
d’“Economia ecològica”, en la qual va divulgar el concepte de 
“decreixement sostenible” a Catalunya.

3.2 ACTE DE CELEBRACIÓ DEL 10È ANIVERSARI DEL CILMA

Imatge d’una reunió informativa sobre el “Pacte d’alcalde i alcaldesses”. FOTO: CILMA. Els guardonats pel premi i pels reconeixements en l’acte del 10è aniversari del CILMA. FOTO: Martí Artalejo
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3.3.1 Presentació pública de l’informe de soterrament 
de la MAT

El Parc Científic i Tecnològic de la UdG va acollir, dissabte 11 
de juliol de 2009, la presentació d’un informe complemen-
tari, definitiu i concloent, sobre l’evident viabilitat elèctrica, 
constructiva, ambiental, d’implantació territorial, econòmica i 
sociopolítica, del soterrament dels trams pendents de cons-
trucció de la MAT a les comarques gironines, per ajudar a 
debatre i a prendre la decisió final al respecte. Per a la realit-
zació d’aquest estudi, es va comptar amb la participació d’un 
gran nombre d’experts en els aspectes tècnics (elèctrics i 
constructius), ambientals, econòmics i jurídics. 

Aquest document respon, d’una banda, al resultat d’una reu-
nió d’alcaldes de municipis afectats per la MAT amb el con-
seller d’Economia i Finances, Hble. Sr. Antoni Castells, en la 
qual es va prendre el compromís de demostrar-li la viabilitat 
del soterrament. De l’altra, volia esdevenir una eina fonamen-
tal en la comissió tècnico-política que es va consensuar crear 
en la Comissió d’Economia i Finances del mateix Parlament 
del Catalunya, als efectes de contrastar definitivament la 
conveniència de la línia aèria versus la soterrada.

3.3.2 Sessió informativa i de debat sobre el Programa 
de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PRO-
GREMIC) i el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures 
de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PT-
SIRM)

El 23 de setembre de 2009 va tenir lloc al Parc Científic i 
Tecnològic de la UdG a Girona una sessió informativa i de 
debat sobre el programa de gestió de residus municipals 
de Catalunya (PROGREMIC) i el pla territorial sectorial 
d’infraestructures de gestió de residus municipals de Cata-
lunya (PTSIRM) amb motiu del procés d’informació pública 
d’aquests dos documents. Va ser la primera jornada derivada 
del conveni signat entre l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC) i el CILMA per al foment d’activats de formació i infor-
mació sobre el PROGREMIC. 

En aquesta jornada hi van participar Jordi Mulà, vicepresident 
2n del CILMA i regidor de l’Ajuntament de Santa Cristina 
d’Aro; Genoveva Català, directora de l’ARC; Elisabet Munta-
das, cap de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal 
del Ripollès; Sergi Nuss, membre de l’Observatori de Sos-
tenibilitat de les comarques gironines; Óscar Pérez, membre 
del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) i Rosa 

García, membre de la Fundació Prevenció Residus i Consum 
Responsable. Hi van assistir 23 persones entre tècnics i regi-
dors dels ens locals de les comarques gironines. Aquesta jor-
nada volia facilitar la participació dels ens locals per tal que 
es tinguin en consideració les seves opinions en la presa de 
decisió de les qüestions que plantegen aquests documents. 

3.3.3 II Jornada “Municipis contra el canvi climàtic. Com 
afrontar la mitigació del canvi climàtic des del món local 
gironí”

L’any 2008 es va realitzar la I Jornada Municipis Gironins 
Contra el Canvi Climàtic, de la qual en va néixer el Manifest 
dels Municipis Gironins Contra el Canvi Climàtic. Aquest 
acord ha estat signat per 67 ens locals, entre ajuntaments i 
consells comarcals de la nostra demarcació. Posteriorment, 
el 16 d’octubre de 2009, es va celebrar la II Jornada que va 
tenir per objecte discutir i valorar les estratègies a seguir i 
intercanviar experiències entre els municipis.

A aquesta trobada van assistir unes 30 persones, totes elles 
vinculades al món local i a la lluita contra el canvi climàtic, i 
l’organització va anar a càrrec de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar i del CILMA, amb el suport de la Diputació de Girona. 
Com a ponents hi van participar Frederic Ximeno, director 
general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Ca-
talunya; Iñaki Gili, secretari tècnic de l’Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya; Joan Antoni 
Baron, diputat president delegat de l’Àrea de Medi Ambient 
de la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Figueres, 
Girona i Lloret de Mar amb els seus regidors Richard Elel-
man, Enric Pardo i Ignasi Riera, respectivament. Així mateix, 
es van desenvolupar tres taules de treball per tal de fer un 
intercanvi de casos pràctics aplicables a altres municipis de 
les comarques gironines per mitigar el canvi climàtic i una 
taula d’alcaldes i regidors en la qual es van assentar les ba-
ses per passar del manifest dels municipis gironins contra el 
canvi climàtic al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.

3.3 ORGANITZACIÓ DE JORNADES, TAULES RODONES I SEMINARIS 3.3.4 Sessió informativa i de debat “Qui assumeix real-
ment els costos dels envasos?”

La jornada de reflexió i debat “Qui assumeix realment els 
costos del envasos?” va ser organitzada per la Fundació per 
a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable i pel 
CILMA, el 27 de gener de 2010 al Parc Científic i Tecnològic 
de la Universitat de Girona.

Aquesta jornada va pretendre posar sobre la taula una pro-
blemàtica creixent, ja que els residus d’envasos són la se-
gona fracció en importància del total de residus municipals 
i presenten un creixement acusat en els darrers anys. Cada 
cop són més els productes que es venen envasats i cada cop 
és menor la capacitat del consumidor de comprar sense pro-
duir residus. Els responsables de posar un envàs en el mer-
cat haurien d’assumir els costos que comporta la seva gestió 
quan aquest esdevé un residu. La realitat ens mostra que 
encara avui, la major part dels residus d’envasos van a parar a 
tractaments finalistes. Aquest fet provoca que actualment la 
major part de costos recaiguin sobre els municipis, que tenen 
la competència legal de gestionar els residus. 

Aquest va ser l’eix vertebrador del debat, que es va centrar en 
analitzar la realitat de la gestió dels residus d’envasos als mu-
nicipis catalans i a les comarques gironines en concret, els 
costos que comporten per als ens locals i les propostes de 
prevenció i gestió més sostenibles, prenent com a referència 
models que s’estan duent a terme en d’altres països per valo-
rar la seva viabilitat en el cas català. 

3.3.5 Presentació pública de l’estudi “Ordenació terri-
torial dels parcs eòlics a l’Alt Empordà”

L’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt Em-
pordà i el CILMA van encarregar un estudi sobre la implan-
tació de parcs eòlics a la comarca, que es va presentar el 
16 de febrer de 2010 a la seu del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà a Figueres, amb l’assistència d’una cinquantena de 
persones.

L’estudi avalua les zones d’implantació dels parcs eòlics, va-
lora el potencial energètic i proposa un model de gestió que 
permeti a les administracions locals proposar un escenari de 
desenvolupament de l’energia eòlica a la comarca. Les seves 
conclusions es van ratificar la setmana següent en el Consell 
d’Alcaldes i posteriorment es van fer arribar a les administra-
cions competents.

3.3.6 Sortida tècnica “Programa SÉLVANS de conser-
vació del patrimoni forestal singular de la Diputació de 
Girona”

L’any 2010 es va celebrar l’any internacional de la Biodi-
versitat, declarat i promogut per les Nacions Unides. Per 
aquest motiu, el Departament de Medi Ambient i Habitat-
ge de la Generalitat i la Xarxa de Custòdia del Territori van 
organitzar la Setmana de la Biodiversitat, del 21 al 30 de 
maig de 2010, sota el lema “Diversitat de vida, diversitat 
d’activitats”. L’objectiu va ser donar a conèixer la gran varietat 
d’organismes que hi ha en el nostre entorn i com els afecta 
l’activitat humana, fins al punt que es pot posar en perill la 
seva supervivència. 

El CILMA i la Diputació de Girona, en col·laboració amb el 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, van orga-
nitzar el 21 de maig de 2010 una sortida a la Fageda de Can 
Jordà per explicar el programa SÉLVANS de conservació del 
patrimoni forestal singular de la Diputació de Girona. Amb 
aquesta sortida es va pretendre demostrar que aquest pro-
grama possibilita la creació d’una xarxa de reserves forestals 
de bosc madur en el conjunt de les comarques de Girona i 
es va exposar de quina manera es materialitza la conservació 
d’aquestes reserves. La visita es va dividir en dues parts: una 
va ser per conèixer la gestió a la reserva forestal de la fageda 
de Can Jordà i l’altra, per conèixer l’interès dels arbres vells 
i monumentals amb el recurs educatiu taller “Héctor, l’arbre 
mort”. 

3.3.7 Sessió informativa i de debat “El Pla de Districte 
de Conca Fluvial de Catalunya”

El 26 de maig de 2010 a la Cellera de Ter es va celebrar 
una sessió informativa i de debat sobre el Pla de Districte de 
Conca Fluvial de Catalunya i el Programa de Mesures que es 
trobaven en informació pública. El Pla és el conjunt de pro-
postes elaborades d’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua, i 
l’objectiu és economitzar i racionalitzar l’ús de l’aigua i garan-
tir el bon estat dels sistemes aquàtics (rius, embassaments, 
estanys, zones humides, aigües costaneres i aigües subte-
rrànies). El Pla vol fer compatibles els objectius de qualitat 
ambiental amb la garantia de recurs per als diferents usos 
que es fan de l’aigua. Un cop aprovat passa a substituir el Pla 
hidrològic de les conques internes de Catalunya.

Aquests documents van ser presentats, juntament amb el 
procés de planificació de l’espai fluvial del riu Ter, per Jordi 

Sortida a la fageda de Can Jordà, a la Garrotxa. FOTO: CILMA

Un moment de la presentació de l’estudi d’ordenació territorial dels parcs 
eòlics a Figueres. FOTO: CILMA
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Molist, cap del departament de planificació i abastament de 
l’Àrea d’Abastament d’Aigua de l’ACA. Tot seguit, Joan Gaya, 
enginyer industrial i director del Consorci per a la Gestió Inte-
gral d’Aigües a Catalunya (responsable de l’informe “L’aigua a 
les comarques gironines”) va exposar la necessitat que el Pla 
inclogui els elements (transvasaments entre conques, pla fi-
nancer i sistema de cobertura de costos, restauració d’espais 
fluvials,...) que facin possible i creïble el retorn del Ter en la 
mesura que es resolguin les necessitats actuals i futures de 
la conca.

Tot seguit es va celebrar una taula rodona amb els anteriors 
ponents juntament amb Josep M. Rufí des de l’administració 
local, Francesc Camps des de l’ens supramunicipal del 
Consorci Alba-Ter, Aleix Comas, des del sector social com 
és l’Ateneu Naturalista de Girona, Narcís Illa, com a sector 
econòmic i portaveu de la comunitat de regants del Baix Ter i 
Rafael Marcé, des de la universitat, concretament de l’Institut 
Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).

Durant el mes de juliol de 2010, amb la col·laboració del 
Consorci Alba-Ter, es va fer arribar als ens locals un model 
d’al·legacions que podien utilitzar, si ho creien convenient, 
per participar en el procés d’informació pública.

3.3.8 Presentació de la instal·lació solar i geotèrmica 
del centre polivalent “La Torrentera” a Aiguaviva

Coincidint amb la celebració de l’Assemblea General del 
CILMA del 5 de juny de 2010, es va presentar i visitar el 
centre polivalent d’Aiguaviva, equipament municipal que fun-
ciona amb energies renovables geotèrmica i solar. Aquesta 
iniciativa innovadora va ser de les pioneres a les comarques 
gironines i contribueix a un important estalvi energètic i a una 
reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera en compara-
ció amb els sistemes convencionals.

3.4 ORGANITZACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ

3.4.1 Curs de formació “La prevenció de la contaminació lumínica: el paper dels municipis”

Els dies 28 i 30 de setembre i 5 i 7 d’octubre de 2009 es 
va realitzar un curs de formació sobre la prevenció de la 
contaminació lumínica per conèixer la regulació integral de 
la protecció del cel nocturn actualment vigent, mitjançant 
la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i del De-
cret 82/2005, de 3 maig, que la desenvolupa. Aquestes re-
gulacions atribueixen als municipis un gran nombre de com-
petències i obligacions que actualment es desconeixen i que 
no s’estan complint del tot.

El curs estava adreçat a alcaldes, regidors, responsables 
tècnics i persones interessades. Va ser coordinat per Isabel 
Junquera, consultora sociombiental de Repte Territorial, S.C 
i autora del llibre “La prevenció de la contaminació lumínica a 
Catalunya. Especial referència als municipis“. Com a profes-
sors també van participar els tècnics municipals de Girona 
i Reus, així com el tècnic responsable de l’Oficina per a la 
Prevenció de la Contaminació Lluminosa del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Es van fer tres classes a l’aula i l’últim dia es va fer una sorti-
da guiada a Girona per conèixer aspectes tècnics de la con-
taminació lumínica i exemples de la gestió de l’enllumenat.

Un moment del recorregut que es va fer per presentar la instal · lació a tots 
els assistents. FOTO: Martí Artalejo.

La majoria dels assistents van ser responsables tècnics dels ens locals. 
FOTO: CILMA
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3.5.1 Custòdia del territori a les comarques gironines

Taller per al Programa d’impuls de la Custòdia del Ter-
ritori
El 23 de febrer de 2009 al Centre Cultural la Mercè de Gi-
rona es va presentar el Programa d’impuls de la Custòdia a 
les comarques gironines amb l’objectiu d’introduir iniciatives 
d’aquestes característiques com a eina de gestió en matèria 
de connectivitat i de gestió forestal sostenible. Aquest pro-
grama el desenvoluparà fins el 2011 la Diputació de Girona 
amb la Xarxa de Custòdia del Territori.

Es van recollir les inquietuds i possibilitats de col·laboració de 
les diferents entitats vinculades al territori gironí, mitjançant 
diversos grups de treball, en els quals també hi va participar 
la Secretaria Tècnica del CILMA.

Xarxa a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània 
Els dies 6 d’abril i 20 de juliol de 2010 es van reunir al CILMA 
els membres de la Xarxa de cooperació per la custòdia del 
territori. Aquesta organització té per objectiu tirar endavant la 
utilització de la custòdia com  a estratègia per conservar els 
recursos i valors naturals, culturals i paisatgístics de la Cata-
lunya i les seves regions limítrofs. Va ser creada l’any 2003 i 
està integrada per associacions, fundacions, ens locals, em-
preses i persones físiques que treballen en xarxa.

3.5.2 Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya [2026.CAT]

L’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalun-
ya és el full de ruta que estableix els objectius quantificats 
i les línies d’actuació 
prioritàries que ga-
ranteixen l’evolució de 
Catalunya cap a esce-
naris de major sosteni-
bilitat social, econòmi-
ca i ambiental, prenent 
com a horitzó l’any 
2026. L’Estratègia és 
promoguda pel De-
partament de Medi 
Ambient i Habitatge, 
en col·laboració amb el 
Departament d’Interior 
i Relacions Institucio-
nals.

Des de la Secretaria 
Tècnica del CILMA 
es va participar el 8 
de maig de 2009 en 
l’acte inaugural de 
l’Estratègia. Posteriorment, el 8 de juny, Richard Elelman, 
vocal de la Junta Executiva del CILMA i responsable de la 
Comissió de Mobilitat, va participar en la sessió sectorial de 
Mobilitat, en la qual es va presentar un informe del sector i 
es va obrir un debat sobre les línies d’actuació prioritàries per 
fer front als principals impactes socioambientals. 
Així mateix, el CILMA va participar en les reunions de la 
Xarxa Local de l’Estratègia els dies 4, 25 de febrer i 23 de 

març de 2010 amb l’objectiu de fer les corresponents apor-
tacions des del món local al document sobre la pèrdua de 
biodiversitat, l’esgotament de recursos, la lluita contra el 
canvi climàtic, la salut humana lligada a la qualitat ambiental, 
l’autosuficiència i seguretat alimentària i la governança.

3.5.3 Trobades per a la promoció de la mobilitat soste-
nible

Grup de treball per a la promoció de la participació en 
projectes europeus de mobilitat sostenible
L’1 de juliol de 2009 a Madrid es va reunir un grup de treball 
per a la promoció de la participació en projectes europeus de 
mobilitat sostenible, trobada convocada pel Ministeri de Medi 
Ambient, Medi Rural i Marí. Hi va participar Richard Elelman, 
vocal de la Junta Executiva del CILMA i responsable de la 
Comissió de Mobilitat.

Aquest grup de treball està format per ens locals, comunitats 
autònomes i diferents entitats destacades en mobilitat i té 
com a objectius fixar els criteris de la Setmana Europea de 
la Mobilitat, col·laborar en la difusió de projectes europeus 
(intercanvi d’experiències i validació de metodologies i docu-
mentació de difusió) i la col·laboració en la preparació d’una 
jornada per a la promoció d’aquests projectes.

Jornada “Mobilitat generada als grans centres d’activi-
tat laboral”
Amb l’objectiu de debatre entre els diferents agents implicats 
possibles solucions per minimitzar l’impacte de la mobilitat 
als grans centres d’activitat laboral, Comissions Obreres va 
organitzar una taula rodona a Girona entre diferents adminis-
tracions i entitats el 21 de setembre de 2009. Com a ponent 
convidat va participar Richard Elelman, responsable de la Co-
missió de Mobilitat del CILMA. 

Civitas Fòrum Conference “El futur de la mobilitat          
urbana”
El dia 19 d’octubre de 2009 a Cracòvia es va celebrar el 
Civitas Fòrum conference “El futur de la mobilitat urbana”, en 
què va participar com a ponent Richard Elelman, responsable 
de la Comissió de Mobilitat del CILMA.

3.5.4 Sessió informativa del cicle formatiu sobre salut 
ambiental 

El 13 de juliol de 2009 a l’Escola de Salut EUSES de Salt 
es va realitzar una sessió informativa del cicle formatiu sobre 
salut ambiental. Aquest cicle prepara l’especialització de tèc-
nics en salut ambiental, en control d’aïgües de consum, en 
contaminació atmosfèrica i en gestió de residus, tant a les 
administracions com a les empreses privades. Aquest cicle 
és d’interès també per als ens locals per la possibilitat de 
disposar d’alumnes en pràctiques. Hi va assistir Jesús Llauró, 
vicepresident del CILMA.

3.5 INTERVENCIÓ I ASSISTÈNCIA A JORNADES I CONGRESSOS

3.5.5 Jornada “The Figueres Conference”

Els dies 9 i 10 d’octubre de 2009 es va celebrar la segona 
edició de la jornada “The Figueres Conference”, organitza-
da per l‘Ajuntament de Figueres, la Xarxa Mediambiental de 
l’Àrea Urbana de Figueres i l’Agència Local d’Energia. En 
aquesta edició es va tractar la implementació de programes 
d’energies renovables dins el context municipal. Es van po-
der conèixer experiències de ciutats europees a través de 
representants de diferents administracions, així com del món 
privat i sindicats.

3.5.6 Conferència internacional de prevenció de residus

Els dies 23 i 24 de novembre de 2009 es va celebrar a Gi-
rona la Conferència europea de prevenció de residus com 
a acte oficial de llançament de la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus, que va comptar amb la participació 
del CILMA. Els objectius van ser presentar un estudi de la 
U.E. sobre les directrius i fites a assolir, marcar els indicadors 
necessaris, compartir accions, integrar i mobilitzar el teixit 
socioeconòmic i fomentar la competitivitat empresarial.

3.5.7 Cicle de jornades sobre compra pública sosteni-
ble 
El 26 de novembre de 2009 el CILMA va assistir a la jornada 
“Criteris ambientals en la compra pública segons la nova llei 
de contractació del sector públic” que organitzava la Xarxa 
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. L’objectiu era pre-
sentar el marc legal de la nova llei de contractació pel que fa 
a la incorporació de criteris ambientals. També es va parlar 
sobre l’homologació de criteris i de proveïdors com a eina de 
suport als ens locals per part de la Generalitat, la presentació 
del recull de recursos de la compra pública verda, l’aplicació 
de l’ambientalització de contractes a la Diputació de Barce-
lona i es va presentar el nou contracte de neteja d’edificis 
municipals de l’Ajuntament de Barcelona. 

El 25 de març de 2010 el CILMA va assistir a la Jornada 
“Criteris ambientals en la contractació d’equips ofimàtics i in-
formàtics”, amb l’objectiu de tractar els aspectes ambientals, 
d’ús i de responsabilitat social corporativa en equips infor-
màtics i l’actualització del programa TCO, que certifica els 
equips amb mínim consum energètic i substàncies perilloses. 

3.5.8 Visita tècnica a la ciutat de Freibug (Alemanya)

Tècnics del CILMA van participar, els dies 15 i 16 d’abril de 
2010, en una visita guiada a la ciutat alemanya de Freiburg, 
organitzada per la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura. 
L’objectiu era conèixer el model urbanístic, energètic i de 
transport públic que aplica aquesta població.

Precisament, aquesta ciutat consumeix més d’un 50% 
d’energies renovables. El seu model urbanístic està encami-
nat a aconseguir una reducció del 40% de les emissions de 
CO2 en relació a les emissions del 1992. En els nous desen-
volupaments residencials s’ha aplicat un urbanisme basat en 



22 23

el transport públic pel que fa a accessibilitat i en la mixtura 
social, parcel·les petites i foment de les energies renovables 
tant solar fotovoltaica com solar tèrmica. Pel que fa al trans-
port públic, es treballa perquè sigui accessible, assequible, 
disponible i al costat dels ciutadans. 

3.5.9 Sostenibilitat a les comarques gironines

Trobades del Consell Assessor de l’Observatori de Sos-
tenibilitat de les Comarques Gironines (OSGC)
El CILMA va participar els dies 28 de maig i 12 de novembre 
de 2009 a la seu del CILMA, a les dues reunions del Consell 
Assessor de l’OSGC que promou l’Associació Factoria de la 
Sostenibilitat, amb l’objectiu de debatre sobre qui ha de fer la 
tasca de seguiment i avaluació de la sostenibilitat territorial. 
El Consell Assessor està format per professionals, acadè-
mics, entitats i institucions.

Presentació de l’informe “Sostenibilitat a les comar-
ques gironines. Balanç després de 10 anys d’Agendes 
21 Locals”
El 22 d’abril de 2010 a la Facultat de Ciències de la UdG es 
va presentar un informe de balanç dels 10 anys amb Agen-
des 21 a les comarques gironines, realitzat per Factoria de 
Sostenibilitat, en col·laboració amb el Centre per a la Sos-
tenibilitat Territorial, en conveni amb la UdG i amb el suport 
del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
(CADS), la Diputació de Girona i el DMAiH. L’informe fa una 
avaluació del progrés de la regió en termes de sostenibilitat 
a partir dels informes que va realitzar l’OSGC des de l’any 
2006. Posteriorment, es va realitzar una taula rodona amb 
els ponents.

Participació en el debat sectorial “El territori i la gestió 
institucional a les comarques gironines”
El 17 de juny de 2010 a la seu d’El Punt, organitzat per 
l’OSGC i finançat pel CADS, es va realitzar un debat sobre 
el territori i la gestió institucional. Aquesta trobada va cloure 
el cicle de debats d’anàlisi del futur de la sostenibilitat a les 
comarques gironines des de diferents àmbits.

Per part del CILMA hi va participar el Secretari Tècnic Sr. 
Jaume Hidalgo, que va insistir en la falta de coordinació entre 
les administracions a l’hora de desplegar infraestructures i 
va subratllar la necessitat de mesures coherents per evitar 
l’efecte barrera que poden ocasionar.

3.5.10 Cicle de jornades territorials de la Xarxa Compri 
Reciclat 

A la jornada territorial de Girona del 29 de juny de 2010, 
organitzada per la Xarxa Compri Reciclat de l’Agència de Re-
sidus de Catalunya, el CILMA va realitzar una presentació per 
donar a conèixer les novetats i els avantatges en la promoció 
de compres i contractacions municipals amb criteris ambien-
tals adreçada als ens locals, així com exemples de compra i 
contractacions recents dels ens locals.

3.5.11 Participació en el Congrés IENE 2010 a Hongria

A finals de setembre de 2010, el CILMA va participar en el 
congrés-conferència IENE (Infra Eco Network Europe) sobre 
infraestructures i ecologia aHongria, amb la presentació d’un 
pòster sobre el suport a les administracions locals per evitar 

la fragmentació del territori generat per les grans infraestruc-
tures de comunicació a la demarcació de Girona. 

Fruit d’aquest congrés, el CILMA va redactar un informe re-
sum amb les conclusions obtingudes, en el qual es destaca 
que cal impulsar una estratègia europea en matèria de con-
nectivitat entre els espais naturals protegits, que inclogui un 
protocol comú d’obligat compliment sobre permeabilització 
o repermeabilització d’infraestructures, ja que l’impacte que 
genera l’efecte barrera de les vies de comunicació és més 
complex del que s’ha considerat fins ara.

3.5.12 Jornada “Què estem fent amb les bosses de plàs-
tic a Catalunya?”

El 2 juny de 2010 a la seu de la PIMEC es va organitzar la 
jornada “Què estem fent amb les bosses de plàstic a Cata-
lunya?”, en el marc del IV Cicle de debats: eines per a la pre-
venció de residus, a càrrec de la Fundació per a la Prevenció 
dels Residus i Consum.

L’objectiu de la jornada era debatre, amb el sector de la dis-
tribució, els ens locals i  la ciutadania, els resultats, l’eficàcia i 
les repercussions de les mesures preses per a la reducció de 
les bosses d’un sol ús a Catalunya, la problemàtica ambiental 
i econòmica, i de qui i com s’ha assumit la responsabilitat 
de reduir-ne la quantitat. També es va analitzar quina és la 
situació a les comarques gironines, quines actuacions s’han 
desenvolupat i quines han estat les més encertades.

3.5.13 Participació a la jornada de treball “Models Or-
ganitzatius Locals de Canvi Climàtic als Municipis de 
Catalunya”

El 30 de juny de 2010, la UPC va organitzar una jornada de 
treball sobre “Models Organitzatius Locals de Canvi Climàtic 
als Municipis de Catalunya”, en el marc d’un projecte per a 
la millora de la gestió municipal en relació a les estratègies 
d’actuació contra el canvi climàtic que va promoure la Gene-
ralitat de Catalunya. La idea és impulsar el treball en xarxa 
entre municipis. El CILMA va presentar una síntesi de la feina 
realitzada i va explicar quin suport pot donar als ens locals en 
la lluita contra el canvi climàtic. 

3.5.14 Jornada “L’ordenació i la gestió de l’energia eòli-
ca a l’Alt Empordà”

El 14 d’octubre de 2010 a Figueres es va celebrar la jornada 
“L’ordenació i la gestió de l’energia eòlica a l’Alt Empordà” 
en el marc de l’Escola de Tardor del Govern Local, que or-
ganitzava l’Ajuntament de Figueres, la càtedra Enric Prat de 
la Riba d’Estudis Jurídics locals i la UAB. Una de les ben-
vingudes de la jornada va ser a càrrec del Sr. Jesús Llauró, 
vicepresident del CILMA i conseller del Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà.

3.5.15 Debat “Els polítics, de prop” 

El 27 d’octubre de 2010 a la seu de la Generalitat de Ca-
talunya a Girona, el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya 
(COAMB) va organitzar el debat obert “Els polítics, de prop”. 
El debat es va realitzar entre diferents representants polítics 
a Girona per tal de conèixer les seves propostes en matèria 
ambiental, dies abans de les eleccions autonòmiques.

Pòster de suport a les administracions locals per evitar la fragmentació a les comarques de Girona. Es va presentar al Congrés IENE 2010 d’Hongria. 
FONT: CILMA
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 Ens Local Mesures permanents Activitats durant la SMSS

Ajuntament d’Aiguaviva Millora xarxa ciclista. Activitat “Fes-te veure” (millora de la seguretat en el trajecte a 
l’escola).

Millora o extensió de la xarxa de transport públic. Pedalada contra el canvi climàtic.

Carnets per a la línia de bus gratuïts per a majors de 70 anys.

Eliminació de barreres arquitectòniques.

Promoció de cursos de conducció eficient.

Llançament de campanyes de sensibilització.

Realització d’un estudi de mobilitat.

Ajuntament d’Amer Millora de les infraestructures (zona de vianants). Activitat “Fes-te veure”.

Col·locació bandes rugoses. Pedalada contra el canvi climàtic.

Rebaixada de voreres.

Ajuntament d’Arbúcies Millora de les instal·lacions per a bicicletes. Activitat “Fes-te veure”.

Creació o ampliació de zones de vianants i millora de les 
infraestructures.

Pedalada contra el canvi climàtic.

Millora xarxa i serveis de transport públic i posada en marxa de 
mitjans de transport per facilitar l’accés a zones de negoci.

Creació d’aparcament a l’inici de la zona comercial.

Mesures d’accessibilitat.

Sistema compartir cotxe.

Altres mesures de gestió de la mobilitat.

Ajuntament de Banyoles Millora xarxa ciclista i instal·lacions per a bicicletes. Pedalada contra el canvi climàtic.

Ampliació o creació de noves vies verdes. Conte sobre mobilitat, tallers i jocs infantils.

Moderació de trànsit i sistemes de control d’accés.

Mesures accessibilitat.

Noves regulacions per a la distribució de càrrega.

Ajuntament de Besalú Millora de les instal·lacions per a bicicletes. Activitat “Fes-te veure”.

Millora de les infraestructures (zona vianants). Pedalada contra el canvi climàtic.

Moderació del trànsit i sistemes de control d’accés. Restricció del trànsit en el centre històric.

Millores d’accessibilitat.

Mesures de gestió de mobilitat.

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà Millora xarxa ciclista. Activitat “Fes-te veure”.

Ajuntament de Blanes Millora de les instal·lacions per a bicicletes. Pedalada contra el canvi climàtic.

Creació o ampliació dels itineraris i zones de vianants i millora de 
les seves infraestructures.

Reducció de la velocitat en les zones properes als col·legis.

Millores d’accessibilitat.

Substitució de zones de pàrquing per zones de càrrega i 
descàrrega.

Setmana de la mobilitat Sostenible i Segura (SMSS). Del 22 al 29 de setembre de 2009

3.6 COORDINACIÓ I DIFUSIÓ DE  CAMPANYES

3.6.1 Coordinació de la campanya europea “A ciutat sense el meu cotxe!” - Setmana de la Mobilitat Sostenible i Se-
gura 2009 i 2010

El CILMA, que forma part de la Comissió Institucional de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, anima els ens locals a 
adherir-se a la campanya i els dóna suport en la difusió de les activitats de sensibilització.

Durant l’any 2009 s’hi van sumar 27 municipis gironins sota el lema “Un ambient millor per a la meva ciutat” i durant el 2010, 
amb el lema “Mou-te amb el cap per viure millor” se n’hi van adherir 22. Els municipis es comprometien a implantar mesures 
permanents en mobilitat sostenible. L’objectiu és sensibilitzar la ciutadania de la necessitat de practicar una mobilitat que eviti 
els efectes negatius derivats de l’ús inadequat del vehicle particular.

Les principals activitats que es van dur a terme van ser la potenciació de l’ús del transport públic i de la bicicleta com a mitjà de 
transport i es va insistir en el fet de caminar com un hàbit saludable. 

Per a la difusió de la campanya, el dia 20 de setembre de 2009 i el 19 de setembre de 2010, respectivament, es van publicar 
uns anuncis en premsa a El Punt i Diari de Girona amb les activitats més destacades organitzades pels ens locals.

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

Ajuntament de Caldes de Malavella Millora de les instal·lacions per a bicicletes. Pedalada contra el canvi climàtic.

Millora de les infraestructures (zona vianants).

Reducció de la velocitat en les zones properes als col·legis.

Substitució del cotxe de la policia per un de millor classificació 
energètica.

Ajuntament de Cassà de la Selva Millora de la xarxa ciclista.

Creació o ampliació de zones de vianants i millora de les 
infraestructures.

Millores d’accessibilitat.

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro Millora de la xarxa ciclista. Transport urbà gratuït durant el 22.09.09.

Creació o ampliació dels itineraris i zones de vianants. Pedalada contra el canvi climàtic.

Millora de l’extensió de la xarxa de transport públic.

Reducció de la velocitat en les zones properes als col·legis.

Millores d’accessibilitat.

Ajuntament de Castelló d’Empúries Millora de la xarxa ciclista i de les instal·lacions per a bicicletes. Pedalada contra el canvi climàtic.

Millora de les infraestructures (zones de vianants) i ampliació o 
creació de noves vies verdes.

Transport gratuït.

Creació d’aparcaments dissuassius. Descompte lloguer bicicletes.

Creació de noves zones per a residents. Concurs dibuix.

Espectacle d’animació infantil i lliurament premis (bicicletes i 
accessoris).

Ajuntament de la Cellera de Ter Millora de les instal·lacions per a bicicletes. Pedalada contra el canvi climàtic.

Millora de les infraestructures (zona vianants).

Millores d’accessibilitat.

Llançament de sistemes de cotxe compartit.

Ajuntament de Figueres Millora de la xarxa ciclista i de les instal·lacions per a bicicletes. Activitat “Fes-te veure”.

Creació o ampliació de zones de vianants i millora de les 
infraestructures.

Pedalada contra el canvi climàtic.

Mesures en la millora del transport públic. Cursa de transports.

Moderació del trànsit i sistemes de control d’accés.

Ajuntament de Girona Creació del sistema de préstec de bicicletes. Pedalada contra el canvi climàtic.

Millora de les infraestructures (zona vianants). Edició de tríptics, pòsters i vídeo.

Reducció de la velocitat en les zones properes als col·legis. Creació d’armilles reflectants per regalar.

Millores d’accessibilitat. Jornada “Pedalem amb civisme”.

Gestió de la mobilitat.

Ajuntament de Llagostera Millora de la xarxa ciclista i de les instal·lacions per a bicicletes. Pedalada contra el canvi climàtic.

Creació o ampliació de zones de vianants. Teatre contra el canvi climàtic

Millores d’accessibilitat.

Ajuntament de Llançà Creació de sistemes de préstec de bicicletes o per compartir 
bicicletes i millora de les instal·lacions.

Pedalada contra el canvi climàtic.

Creació o ampliació dels itineraris i zones de vianants.

Millora i ampliació dels serveis de transport públic.

Reducció de la velocitat en les zones properes als col·legis i 
creació aparcaments dissuasius.

Millores d’accessibilitat.

Creació de fòrums estables o enquestes.

Ajuntament de Lloret de Mar Noves instal·lacions per a bicicletes i millora de les existents. Pedalada contra el canvi climàtic.

Creació o ampliació dels itineraris i zones de vianants. Cursa de mitjans de transport.

Millores en el transport públic. Activitat “Fes-te veure”.

Moderació del trànsit i sistemes de control d’accés. Campanya control sorolls.

Millores accessibilitat. Sorteig abonaments autobús urbà.

Llançament de sistemes de cotxe compartit. Caminada.

Gestió de la mobilitat. Exposició i anuncis TV.

Jornades.

Ajuntament de Navata Noves regulacions del trànsit sobre circulació i aparcament. Pedalada contra el canvi climàtic.

Ajuntament de Palamós Millora de la xarxa ciclista i de les instal·lacions per a bicicletes. Pedalada contra el canvi climàtic.

Creació o ampliació dels itineraris i zones de vianants. Transport urbà gratuït.

Reducció de la velocitat en les zones properes als col·legis. Medició de gasos a vehicles a motor.

Creació de rampes per a cadires de rodes.

Llançament de campanyes de sensibilització.
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Ajuntament de Peralada Millora i ampliació dels serveis de transport públic. Pedalada contra el canvi climàtic.

Ajuntament de Portbou Creació o ampliació dels itineraris i zones de vianants. Pedalada contra el canvi climàtic.

Instal·lació de dos aparcabicicletes.

Ampliació de voreres.

Ajuntament de Ripoll Cursa de mitjans de transports.

Ajuntament de Riudarenes Millora de la xarxa ciclista. Pedalada contra el canvi climàtic.

Reducció de la velocitat en zones urbanes.

Llançament de campanyes de sensibilització.

Ajuntament de Salt Millora de les instal·lacions per a bicicletes. Pedalada contra el canvi climàtic.

Cursa de mitjans de transport.

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols Millora de la xarxa ciclista. Pedalada contra el canvi climàtic.

Ampliació de voreres. Transport gratuït.

Elaboració de materials educatius. Activitats a les escoles.

Ajuntament de Santa Coloma de Farners Millora de la xarxa ciclista.

Creació o ampliació dels itineraris i zones de vianants.

Ajuntament de Vilobí d’Onyar Millora de la xarxa ciclista i de les instal·lacions. Destinar àrees exclusivament per a vianants.

Millores en la conversió en zones de vianants.

Millores en el transport públic.

Moderació del trànsit i sistemes de control d’accés.

Millores d’accessibilitat.

Llançament de sistemes de cotxe compartit.

Noves regulacions de distribució de càrrega.

Gestió de mobilitat.

 Ens Local Mesures permanents Activitats durant la SMSS

Ajuntament d’Aiguaviva Ampliació o creació de noves vies verdes. Jocs sobre mobilitat sostenible.

Implantació de targetes bus 70 i T-12 per al transport públic 
gratuït majors de 70 anys i menors de 12.

Pedalada contra el canvi climàtic.

Carnets per a la línia de bus gratuïts per a majors de 70 anys.

Reducció de la velocitat en les zones properes als col·legis.

Promoció de cursos de conducció eficient.

Mesures d’accessibilitat (rebaixa voreres i eliminació barreres).

Informació de la conducció ecològica i eficient.

Ajuntament d’Amer Pedalada contra el canvi climàtic.

Mitjonada.

Ruta saludable.

Ajuntament d’Arbúcies Millora de les instal·lacions per a bicicletes. Pedalada contra el canvi climàtic.

Millora de les infraestructures en zona de vianants.

Reforç de passos de vianants amb semàfors per a garantir  la 
seguretat dels ciutadans que van a peu.

Llançament de sistemes de cotxe compartit.

Mesures accessibilitat.

Sistema compartir cotxe.

Ajuntament de Besalú Millora de les instal·lacions per a bicicletes. Pedalada contra el canvi climàtic.

Conversió en zones de vianants. Jornades per a la mobilitat segura en el lleure educatiu.

Moderació del trànsit i sistemes de control d’accés. Baixada d’embarcacions casolanes pel riu Fluvià

Millores d’accessibilitat.

Mesures de gestió de mobilitat.

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà Adquisició i instal·lació d’aparcaments per a bicicletes. Activitat “Fes-te veure”.

Millora i extensió de la xarxa de transport públic.

Creació de noves zones per a residents.

Millores d’accessibilitat.

Substitució de zones de pàrquing per zones de càrrega i 
descàrrega.

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura (SMSS). Del 22 al 29 de setembre de 2010

Ajuntament de Caldes de Malavella Millora de les infraestructures en zona de vianants. Pedalada contra el canvi climàtic.

Reducció de la velocitat en les zones properes als col·legis.

Noves regulacions del trànsit sobre circulació i aparcament.

Mesures d’accessibilitat (rebaixa voreres i eliminació barreres).

Ajuntament de Cassà de la Selva Creació d’aparcaments dissuassius o per intercanvi modal.

Modificació d’un carrer per millorar l’accessibilitat.

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro Millora de la xarxa ciclista. Pedalada contra el canvi climàtic.

Millora de les instal·lacions per a bicicletes.

Millores d’accessibilitat.

Ajuntament de Castelló d’Empúries Millora de la xarxa ciclista i de les instal·lacions per a bicicletes. Pedalada contra el canvi climàtic.

Millora de les infraestructures (zones de vianants) i ampliació o 
creació de noves vies verdes.

Transport gratuït.

Creació de noves zones per a residents i noves regulacions del 
trànsit.

Descompte lloguer bicicletes.

Desenvolupament de plans de mobilitat urbana i accés perma-
nent restringit al centre del poble.

Concurs dibuix.

Creació d’aparcaments dissuassius.

Ajuntament de Figueres Millora de la xarxa ciclista i de les instal·lacions per a bicicletes. Activitat “Caminar, la revolució dels petits gestos”.

Creació o ampliació de zones de vianants i millora de les 
infraestructures.

Cursa de transports.

Mesures en la millora del transport públic. Al carrer tots hi pintem.

Moderació del trànsit i sistemes de control d’accés.

Millores d’accessibilitat.

Promoció de vehicles més nets per part de la ciutadania.

Noves regulacions per a la distribució de càrrega.

Llançament de campanyes de sensibilització.

Accés restringit al centre de la ciutat.
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3.7.1 El pas del TGV, l’ampliació de l’AP7 i el desdobla-
ment de l’A2 a les comarques de Girona

El febrer de 2009 es va realitzar un informe sobre les mesu-
res correctores necessàries en les infraestructures del corre-
dor sud de Girona a càrrec del CILMA, la Diputació de Girona 
i la Xarxa de Custòdia del Territori, amb l’objectiu d’evitar que 
aquest connector estratègic entre els espais d’interès natural 
de l’interior (EIN Guilleries i Montseny) i els del litoral (EIN 
Gavarres, Cap Roig, etc.) pugui convertir-se en una barrera 
infranquejable, ja que es concentren totes les infraestructu-
res de pas de l’eix mediterrani. 

Durant el mes de maig de 2009 es va enviar al Ministeri de 
Foment i a altres administracions interessades, una petició-
requeriment presentada pels ens locals afectats, la qual jus-
tifica el deure de les administracions públiques de garantir 
la connectivitat natural i el manteniment dels corredors eco-
lògics.

Així mateix, es va editar i enviar el pòster “Proposta de traçat 
i de mesures correctores TGV-AP7-A2 a les comarques giro-
nines” amb l’objectiu de difondre l’esforç de la tasca realitza-
da amb el consens dels ens locals afectats, així com utilitzar-
lo com a element de sensibilització i educació ambiental per 
reclamar la connexió funcional que hauria d’existir en el medi 
físic i evitar l’efecte barrera de les infraestructures.

Amb motiu de la consulta sobre el procés d’avaluació de 
l’impacte ambiental del projecte d’autovia A-2 dels trams 
Orriols-Garrigàs i Garrigàs-Pont de Molins, el juliol i l’octubre 
de 2009 respectivament, es van enviar als ens locals afec-
tats un model tipus d’al·legació. Aquesta reclamava la com-
pactació de l’A-2 amb l’AP-7 en tot el tram fins a l’entorn 
de Figueres amb les mesures correctores proposades, o bé, 
si no es materialitza la compactació, que es tinguessin en 
compte les mesures proposades per a la permeabilització de 
l’A-2.

El 30 d’octubre de 2009, el CILMA va mantenir una reunió 
amb el Sr. Lluís Bonet, cap de la demarcació de Carreteres 
de l’Estat a Catalunya i amb el Sr. Antonio Español, director 
d’explotació d’ABERTIS per presentar-los una proposta final 
de mínims de les mesures correctores. En aquesta reunió es 
va reconèixer que les DIA no incorporen suficientment me-
sures correctores de l’efecte barrera i també que l’avaluació 
ambiental d’aquests projectes es realitza per trams sepa-
rats i sense cap coherència per resoldre l’impacte acumu-
lat que generen les tres infraestructures (TGV, AP-7 i A-2). 
Es va concloure que el Ministeri de Foment només tindria 
l’obligació d’incorporar-les si des del Ministeri de Medi Am-
bient, Medi Rural i Marí (MARM) s’instés a fer-ho. Per això, el 
CILMA va enviar al DMAiH la proposta final de mínims per tal 
que la valoressin i pogués ser defensada davant del MARM, 
als efectes que aquest ministeri promogui i tuteli un projecte 
de connectivitat territorial i conservació de la biodiversitat, in-
corporant aquesta proposta de mesures, atès que altrament 
el territori quedarà irreversiblement fragmentat.

Paral·lelament, durant l’any 2009 es va mantenir un contacte 
periòdic amb el Director General de Polítiques Ambientals i 
Sostenibilitat i el Subdirector General d’Avaluació Ambien-
tal de la Generalitat de Catalunya, als quals se’ls va informar 
dels estudis obtinguts i del procés que se seguia, per tal que 

des del Departament de Medi Ambient i Habitatge també 
poguessin convèncer el Ministeri de la importància de tenir 
en compte les mesures correctores.

La Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Eu-
ropea, després de rebre la documentació sobre aquestes 
infraestructures, va respondre que la proposta de mesures 
correctores per evitar l’efecte barrera era competència dels 
estats membres. Però des del CILMA, es va insistir, també 
per carta, en la importància d’ajudar a resoldre aquest pro-
blema que l’Estat espanyol té pendent de fa temps. 

A finals de setembre de 2010, el CILMA va participar en 
el congrés-conferència IENE (Infra Eco Network Europe) 
d’Hongria, amb la presentació d’un pòster sobre el suport a 
les administracions locals per evitar la fragmentació del te-
rritori generat per les grans infraestructures de comunicació 
a la demarcació de Girona. D’aquí sorgeix la cooperació que 
es manté amb el Comitè Europeu de Directors de Carreteres 
en defensa d’un desplegament sostenible d’infraestructures.

Ja per últim, el 24 de desembre de 2010, en un comunicat 
de premsa, el CILMA va presentar un informe que proposa 
millores ambientals en l’ampliació de l’autopista AP-7 entre 
Girona i Figueres mitjançant l’informe de viabilitat de la com-
pactació dels corredors AP7-A2 en aquest tram. L’estalvi en 
la compactació, valorat en més de 71 milions d’euros, es po-
dria destinar a rescatar-ne el peatge i a la incorporació de 
mesures correctores a l’AP-7. Aquesta via passaria a ser un 
únic corredor de 4+4 carrils, lliure de peatge per al trànsit 
pesant i de mobilitat obligada, i una carretera N-II d’ús local i 
turístic, seguint el mateix criteri que la mateixa administració 
competent ha aplicat a la conurbació de Girona, entre els 
municipis de Fornells de la Selva i Vilademuls.

3.7.2 Redacció del Pla Director Urbanístic del Sistema 
Urbà de Girona

El 25 de febrer de 2009 es va convocar els municipis de 
l’àmbit del Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Giro-
na a una trobada per conèixer les seves necessitats i en qui-
na mesura el CILMA els podia donar suport. Finalment, es va 
elaborar un informe i un model d’al·legacions per garantir, en 
el Pla Director, la connectivitat del connector sud de Girona, 
i es va fer una proposta alternativa i de millora de la connec-
tivitat ecològica i social al terme de Riudellots de la Selva.

3.7.3 La línia elèctrica de Molt Alta Tensió a les comar-
ques gironines

Viabilitat del soterrament de la MAT a les comarques 
gironines
El 5 de maig de 2009, el CILMA va comparèixer davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament 
de Catalunya per exposar la viabilitat tècnica del soterrament 
de la MAT entre Bescanó-Sta. Llogaia i el ramal de Riudare-
nes. En aquesta sessió, els parlamentaris van acordar crear 
una comissió tècnico-política amb l’objectiu de contrastar 
definitivament la conveniència de la línia aèria versus el ca-
ble soterrat, tan bon punt el CILMA tingués enllestit l’informe 
final de viabilitat.

3.7 COORDINACIÓ DE PROJECTESAjuntament de Girona Millora de la xarxa ciclista i creació del sistema de préstec de 
bicicletes.

Seminari “El tramvia a les ciutats mitjanes”.

Millora o extensió de la xarxa de transport públic i desenvolupa-
ment de noves tecnologies.

Mostra de vehicles elèctrics i sostenibles.

Llançament de sistemes de cotxe compartit.

Ajuntament de Llagostera Millora de la xarxa ciclista i de les instal·lacions per a bicicletes. Pedalada contra el canvi climàtic.

Millora de les infraestructures per a vianants. Activitat amb bici a l’institut.

Millores d’accessibilitat. Activitat “Caminar, la revolució dels petits gestos”.

Promoció de cursos de conducció eficient.

Llançament de campanyes de sensibilització.

Elaboració materials educatius.

Ajuntament de Lloret de Mar Millora de la xarxa ciclista i de les seves instal·lacions. Pedalada contra el canvi climàtic.

Creació o ampliació dels itineraris i zones de vianants i millores 
de les seves infraestructures.

Activitat amb bici a l’institut.

Millores en el transport públic i utilització de vehicles ecològics. Activitat “Caminar, la revolució dels petits gestos”.

Moderació del trànsit i sistemes de control d’accés. Campanya control sorolls.

Millores accessibilitat. Sorteig abonaments autobús urbà.

Llançament de sistemes de cotxe compartit. Caminada.

Noves regulacions per a la distribució de càrrega. Jornades.

Gestió de la mobilitat.

Ajuntament d’Olot Pedalada contra el canvi climàtic.

Ajuntament de Parlavà Pedalada contra el canvi climàtic.

Ajuntament de Peralada Definir accions de mobilitat en el marc del procés d’Agenda 21. Pedalada contra el canvi climàtic.

Activitat “Caminar, la revolució dels petits gestos”.

Ajuntament de Riudarenes Millora de les instal·lacions per a bicicletes.

Reducció de la velocitat en les zones properes als col·legis.

Llançament de campanyes de sensibilització.

Ajuntament de Salt Millora de la xarxa ciclista i de les instal·lacions per a bicicletes. Pedalada contra el canvi climàtic.

Creació o ampliació dels itineraris i zones de vianants i millores 
de les seves infraestructures.

Cursa de mitjans de transport.

Millora de la xarxa de transport públic i desenvolupament de 
serveis accessibles a tothom.

Reducció de la velocitat en les zones properes als col·legis.

Millores en accessibilitat.

Llançament de campanyes de sensibilització.

Ajuntament de Santa Coloma de Farners Creació o ampliació dels itineraris i zones de vianants. Activitat “Caminar, la revolució dels petits gestos”.

Millora del transport públic.

Ajuntament de Santa Cristina d’Aro Millora de la xarxa ciclista. Pedalada contra el canvi climàtic.

Creació o ampliació dels itineraris i zones de vianants i millores 
de les seves infraestructures.

Millora en l’accessibilitat

Ajuntament de Sant Gregori Millora de la xarxa ciclista i de les instal·lacions per a bicicletes. Activitat “Caminar, la revolució dels petits gestos”.

Millora de les infraestructures en zona de vianants.

Descomptes especials en els tiquets d’autobús per a gent gran 
i jove.

Creació d’instal·lacions útils per a persones amb mobilitat 
reduïda.

Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga Creació d’aparcaments per a bicicletes. Pedalada contra el canvi climàtic.
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És així com l’11 de juliol de 2009 es va presentar al Parc 
Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona un infor-
me sobre la viabilitat elèctrica, constructiva, ambiental, 
d’implantació territorial, econòmica i sociopolítica del soter-
rament dels trams pendents de construcció de la MAT a les 
comarques gironines, per ajudar a clarificar el debat i a pren-
dre la decisió final al respecte.

Com a suport tècnic de l’associació AMMAT, el 21 de desem-
bre de 2009 es va mantenir una reunió tècnica amb la Direc-
ció General d’Energia. El subdirector va donar a conèixer als 
assistents les gestions fetes i va informar sobre l’encàrrec 
de tres informes: anàlisi i comparació de l’afectació socio-
econòmica i ambiental de les opcions aèria i soterrada; cerca 
comparativa d’experiències de cables soterrats en àmbits ru-
rals; i anàlisi tècnic i econòmic d’un tram soterrat de 45 km 
de línia de 400 kV entre Santa Llogaia i Bescanó. 

El 4 de març de 2010, en un acte a Sant Gregori, el CILMA 
va tornar a presentar públicament l’informe de síntesi de la 
viabilitat del soterrament de la MAT.

El 15 de març de 2010 en una reunió de la mateixa natu-
ralesa que la mantinguda a finals de 2009, la Direcció Ge-
neral d’Energia de la Generalitat de Catalunya va presentar 
els informes sobre experiències i impacte ambiental del so-
terrament de la MAT, i es va programar una nova reunió pel 
14 d’abril per poder analitzar els informes i debatre sobre 
la seva viabilitat tècnica i econòmica. Des del CILMA es va 
decidir actualitzar l’informe amb la incorporació de les con-
clusions obtingudes d’un document jurídic sobre determinats 
aspectes de la legislació vigent que poden justificar el sote-
rrament de les línies elèctriques, així com d’un decàleg so-
bre la viabilitat del soterrament de la MAT a les comarques 
gironines. Amb aquest nou material es volia donar resposta 
als informes encarregats per la Direcció General d’Energia 
i Mines de la Generalitat de Catalunya, ja que es destacava 
que el soterrament és una mesura tecnològicament possible 
i econòmicament viable, i s’insistia en el fet que aquesta me-
sura és finalment una qüestió de decisió i voluntat polítiques.

A continuació es van mantenir dues reunions (24 de maig i 
30 de juny) a Madrid amb els Ministeris de Medi Ambient i el 
d’Indústria pel que fa a la implantació de la MAT soterrada, i 
se’ls va presentar l’informe actualitzat amb el decàleg.

Ja per últim, a finals de 2010, després de consultar al físic 
francès Daniel Depris, expert en radiació electromagnètica i 
en xarxes elèctriques soterrades, es va fer una darrera nota 
de premsa als mitjans de comunicació en què es recomanava 
soterrar la MAT a través d’una galeria de serveis seguint el 
corredor d’infraestructures, fet que permetria actualitzar la 
tecnologia de transport d’energia a llarg termini i amortitzar la 
inversió. Avui en dia la tecnologia pionera en aquesta matèria 
és el cable amb aïllament de gas (CIG) amb el qual s’estan 
fent diverses obres importants a nivell internacional, substi-
tuint els cables clàssics aïllats amb XLPE. L’expert recorda 
que, en el cas de soterrar la línia en una galeria, la substitució 
dels cables XLPE per cables CIG o cables superconductors 
es podria fer sense massa dificultats quan la construcció ini-
cial hagi estat amortitzada.

Projecte de la subestació elèctrica de Riudarenes
El 4 de desembre de 2009 es va enviar als ens locals afec-
tats l’anunci d’informació pública del nou projecte de la sub-
estació elèctrica de Riudarenes i un model tipus d’al·legació, 
per demanar que es tingui en consideració i s’incorporin al 
projecte les mesures correctores sobre la tecnologia de 
compactació i soterrament de subestacions.

3.7.4 El projecte del gasoducte Martorell-Figueres

Durant l’any 2008, ENAGAS va modificar el projecte del ga-
soducte Martorell-Figueres en base als diferents acords es-
tablerts amb els ajuntaments. Per això, a petició seva i prèvia 
a l’emissió de la nova informació pública, el CILMA va convo-
car el 10 de juny de 2009 els ens locals perquè puguessin 
disposar d’informació en relació a la tramitació administrativa 
del projecte. En aquesta reunió també va assistir-hi el Sr. Rufí 
Cerdan, subdirector general d’Avaluació Ambiental del De-
partament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya.

Així mateix, es va acordar amb els ens locals obtenir un infor-
me de mesures ambientals compensatòries del projecte, per 
tal que reverteixin en la millora de l’entorn natural i cultural 
del territori afectat per l’impacte del gasoducte, així com que 

serveixi de document per negociar amb la promotora i amb 
el Ministeri d’Indústria. El CILMA va encarregar-lo a l’Institut 
del Medi Ambient de la Universitat de Girona i va ser pre-
sentat el 2 de desembre de 2009 als ens locals. A la reunió 
també van assistir-hi un tècnic del Departament de Medi Am-
bient i Habitatge, així com el regidor de Sostenibilitat i Gestió 
d’Ecosistemes de l’Ajuntament de Sabadell, que coordina els 
municipis de la comarca del Vallès afectats pel gasoducte.

El 10 de març de 2010 també es va celebrar una reunió en-
tre una representació del CILMA i dels municipis del Vallès, 
amb el Sr. A. Maure, aleshores director general d’Energia de 
la Generalitat de Catalunya, per tal de presentar-li l’informe 
obtingut i veure les possibilitats que el seu departament ajudi 
als ens locals a defensar mesures compensatòries davant del 
Ministeri i la promotora ENAGAS pel pas d’aquesta infraes-
tructura pel territori. Posteriorment, el 29 de març de 2010 
a Sabadell, el CILMA i ajuntaments del Vallès van tenir una 
trobada amb responsables d’ENAGAS.

3.7.5 El desdoblament de l’Eix Transversal C-25

A petició d’alguns municipis afectats pel desdoblament de 
l’Eix Transversal, el CILMA va encarregar un informe sobre 
l’adequació ambiental del desdoblament del projecte cons-
tructiu de la carretera C-25 al seu pas per les comarques 
de Girona. Aquest informe proposa un conjunt de mesures 
correctores mediambientals al projecte constructiu aprovat, 
que afecta tant a la fase d’execució de les obres com a la co-
rrecció d’impactes en fase d’explotació de la infraestructura.

És així com, el 4 de novembre de 2009, es va produir una 
reunió amb el Sr. Joaquim Nadal, conseller de Política Te-
rritorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i 
els alcaldes dels municipis afectats, en la qual es va presen-
tar l’informe al conseller i se li va argumentar la necessitat 
d’introduir mesures correctores.

3.7.6 La nova línia elèctrica de 110 kV Juià-Bellcaire

A petició de diferents municipis afectats per la nova línia 
elèctrica de 110 kV Juià-Bellcaire, el CILMA va encarregar 
i exposar el 22 d’abril de 2009, un informe tècnic sobre al-
ternatives de soterrament i/o compactació d’aquesta nova 
línia, que posteriorment va servir als ens locals per presentar 
al·legacions.

L’informe proposa desmantellar línies de mitja tensió (25 kV) 
i d’alta tensió (110 kV), les quals es reposarien o bé aèries, 
compactades amb la nova línia, o bé soterrades en un altre 
corredor més adient. La solució proposada presenta un grau 
de compactació molt elevat. També es planteja el soterra-
ment d’alguns trams de la nova línia aprofitant essencialment 
els corredors previstos per l’execució de la nova variant de 
Bordils, Celrà, i Medinyà i Verges. L’execució coordinada de 
les infraestructures permetria disminuir l’impacte visual, mi-
llorar la seguretat davant els agents meteorològics i sobretot 
l’estalvi de moviments de terra i l’aprofitament de la zona de 
domini públic de les carreteres per al pas de la línia soterrada.

DECÀLEG VIABILITAT DEL SOTERRAMENT DE LA 
MAT
francès Dan
Arguments per tal de defensar la proposta soterrada de la 
MAT, en el tram entre Bescanó i Santa Llogaia d’Àlguema 
i en el ramal a Riudarenes.

1. Amb les tecnologies actualment disponibles el soterra-
ment de la línia és tecnològicament possible també de 
Bescanó a Santa Llogaia i en el ramal a Riudarenes.

2. Des del punt de vista econòmic, soterrar la MAT no-
més costaria una quarta part del cost directe estimat del 
soterrament de la interconnexió en corrent continu del 
tram transfronterer. A més, si aquest cable soterrat entre 
Baixàs i Santa Llogaia d’Àlguema es construeix a corrent 
altern –amb la consegüent garantia de proveïment ener-
gètic-, l’estalvi obtingut que genera en no haver de dispo-
sar-hi les dues subestacions de conversió de corrent al-
tern a continu i viceversa fa que soterrar la resta de trams 
no suposi cap sobrecost.

3. Si es consideren els costos indirectes quantificables 
o avaluables, els costos del manteniment i les pèrdues 
energètiques, el soterrament de la MAT només val el do-
ble que l’opció aèria de REE.

4. Pel que fa a jurisprudència, la quantificació de la pèrdua 
de valor dels immobles i de les finques com a conseqüèn-
cia de la instal·lació d’una línia elèctrica aèria, ha estat 
reconeguda per diverses sentències.

5. Si es tenen en compte, a més, d’altres costos indirec-
tes, més complexes de calcular, com ara els denominats 
valors d’existència i d’herència, l’opció soterrada resulta 
encara més econòmica que l’aèria.

6. Ambientalment en un terreny planer, com és el cas, un 
traçat soterrat ben dissenyat que ressegueixi les infra-
estructures existents o planificades a les comarques de 
Girona, i que n’aprofiti els corresponents vials de serveis, 
genera un impacte molt menor al d’una estesa aèria, que 
afecta indiscriminadament disseminat urbà i espais natu-
rals.

7. Soterrar la MAT utilitzant les zones de domini o de ser-
vei públic d’altres grans infraestructures no suposa cap 
problemàtica de caire constructiu ni tampoc es donen in-
convenients jurídics.

8. Existeixen exemples similars de soterrament arreu del 
món, i la tendència general apunta cap a un increment 
d’aquesta opció a nivell de l’alta tensió.

9. Jurídicament, en la fase d’avaluació ambiental, es des-
taca l’obligatorietat de considerar tots els efectes provo-
cats al medi (directes i indirectes) i, particularment, l’opció 
soterrada.

10. Des de la Direcció General d’Energia i Mines de la 
Generalitat de Catalunya no s’han rebatut en els seus in-
formes tots els elements aportats pel CILMA, ni tampoc 
consideren les solucions tecnològiques o de traçat con-
ceptual que s’han aportat.
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L’any 2009, l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el CILMA, van encarregar un estudi sobre la 
implantació de parcs eòlics a la comarca de l’Alt Empordà.

Es van produir diferents sessions de treball amb l’equip redactor per definir el desenvolupament de l’informe que té l’objectiu 
d’avaluar les zones d’implantació, el potencial energètic i que proposa un model de gestió que permet a les administracions 
locals plantejar un escenari de desenvolupament de l’energia eòlica a la comarca.

L’estudi analitza el territori de possible implantació segons la normativa sectorial, territorial i urbanística, defineix 28 zones de 
desplegament potencial i finalment defineix 7 sectors viables (agrupacions de zones), dels quals se’n descarten dos (Sector 
1 i 1 ampliat) perquè formen part d’espais protegits dintre de la Xarxa Natura 2000. Es considera que cal buscar l’equilibri 
entre les necessitats energètiques i la protecció del paisatge i que la millor zona per a la localització de parcs eòlics s’hauria 
de limitar al centre nord de la comarca, espai corresponent al sector 2 de l’estudi, aprofitant el corredor de l’AP7.

En total, s’observa que el nombre d’aerogeneradors possibles en aquest sector podrien ser entre 71 i 97, amb una potència de 
195 a 265 MW i que l’evacuació es podria fer a través de les estacions ja existents, per tal de minimitzar-ne els efectes. Pel 
que fa al model de gestió, hauria de ser consensuat a la comarca. L’estudi també analitza la implantació de l’energia minieòlica 
a la ciutat de Figueres per complementar la gran eòlica.

3.7.8 La nova línia elèctrica de 132 kV Serinyà-Figueres

Aquesta nova infraestructura pot afectar de ple tres dels espais destacats en el Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic 
de la Diputació de Girona: els terraprims de l’Empordà, els plans al·luvials del Fluvià i el Pla de Martís i de Centenys. Donada la 
importància d’aquests espais i a petició dels ens locals afectats, el CILMA va decidir encarregar un estudi del soterrament de la 
línia, ja que l’impacte de l’opció aèria seria altament perjudicial. L’informe tècnic sobre alternatives de soterrament i/o compacta-
ció d’aquesta nova línia es va exposar el 14 d’octubre de 2009, i posteriorment va servir als ens locals per presentar al·legacions.

El nou traçat suggerit aprofitaria els corredors previstos pel desdoblament de l’A-26 i pel gasoducte Martorell-Figueres. Les 
conclusions d’aquest informe són clares: s’aposta pel soterrament total de la línia i per la seva compactació amb infraestructures 
ja existents o en previsió de fer-se. L’estudi assenyala que tot i que el cost d’aquesta proposta seria tres vegades superior a la de 
Fecsa-Endesa, si es tenen en compte els costos indirectes (pèrdua de benestar i desvalorització dels terrenys), el soterrament 
de la línia seria econòmicament viable.

3.7.9 El desdoblament de l’A-26 Besalú-Figueres-Llançà

Amb motiu del desdoblament de la N-260, d’ara en endavant autovia A-26 Besalú-Figueres-Llançà, l’àrea de Medi Ambient i 
Territori de la Diputació de Girona va encarregar un estudi de mesures de repermeabilització ecològica a través d’aquest eix 
viari, especialment en aquells espais connectors on és més precís evitar-hi l’efecte barrera. És per això que, des del CILMA, es 
va posar l’informe i un model tipus d’al·legacions en coneixement dels ens locals perquè poguessin realitzar les corresponents 
al·legacions i aconseguir que el desplegament d’infraestructures fos compatible amb la qualitat i el normal funcionament dels 
espais rústics i naturals.

3.7.7 Estudi “Ordenació territorial dels parcs eòlics a l’Alt Empordà”
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3.8.1 Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya

Col·laboració amb la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Sostenibilitat
El CILMA va mantenir dues reunions amb el Sr. Frederic Xi-
meno, Director General, els dies 7 de maig i el 23 de desem-
bre de 2009. Així mateix, el CILMA es va entrevistar amb Rufí 
Cerdán, Subdirector General el 16 de juliol. Les reunions van 
ser per a tractar diferents temes, entre els quals hi ha:

- Informe parcs eòlics de l’Alt Empordà.
- Informe mesures ambientals compensatòries 
gasoducte Martorell-Figueres.
- Proposta final de mínims AP-7 i A-2.
- Signatura del protocol de cooperació entre el 
DMAIH i el CILMA per a la realització d’actuacions 
de mitigació del canvi climàtic (maig 2009).

Col·laboració amb l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC)
El mes de juliol de 2009 es va aprovar un conveni de 
col·laboració entre l’ARC i el CILMA per al foment d’activitats 
de formació i informació sobre el nou Programa de Gestió de 
Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC).

Presentació institucional del CILMA a l’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA)
El 8 de juliol de 2009, el CILMA es va reunir amb els seus 
responsables per explicar-los la trajectòria de la nostra enti-
tat i veure la possibilitat de realitzar col·laboracions.

3.8.2 Escola de Capacitació Agrària i Forestal de Santa 
Coloma de Farners

El dia 18 de març de 2009 es va mantenir una reunió amb 
una responsable de l’Escola de Capacitació Forestal i Agrària 
de Santa Coloma de Farners per entreveure possibilitats de 
col·laboració amb els temes de formació en jardineria muni-
cipal, criteris ambientals i poda de l’arbrat.

3.8.3 Assemblea General de la Xarxa de Custòdia del 
Territori de Catalunya (XCT)
                                                                                                          
El 22 de maig de 2009, el Sr. Albert Peracaula, alcalde de 
Madremanya i vocal de la Junta Executiva del CILMA, va 
participar en la VIII Assemblea de la XCT. Aquesta entitat té 
com a objectiu impulsar l’ús de la custòdia del territori com 
a estratègia de conservació dels recursos i dels valors natu-
rals, culturals i paisatgístics del territori. Des de l’any 2008 
el CILMA va aprovar ser-ne membre i col·labora en la difusió 
dels seus actes.

3.8.4 Grup de treball de Consum Responsable i Econo-
mia Sostenible de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat

En la reunió del dia 3 de juny de 2009 es va presentar l’equip 
de suport extern d’experts en compres i contractació de pro-
ductes i serveis amb criteris ambientals. També es va parlar 
de la renovació del pla de treball i de les col·laboracions amb 

altres grups, les possibilitats de cooperació internacional per 
millorar la compra pública sostenible (projectes GPP- Info-
NET consistent en potenciar les xarxes regionals de compra 
verda i Smart-SPP consistent en la introducció de la innova-
ció en l’eficiència energètica en el marc de la compra pública) 
i finalment es va fer una proposta de calendari d’activitats.

En la reunió del dia 7 d’octubre de 2009 es va revisar el recull 
de recursos existents sobre compra verda i es va consensuar 
la preparació d’un nou cicle de jornades sobre la Compra Pú-
blica Verda (nova llei de contractació pública,...).

En les reunions de l’any 2010 (26 de febrer, 9 de juny  i 17 de 
setembre) en què el CILMA va participar-hi, cal destacar-ne 
la presentació d’un recull de recursos per a la compra verda 
elaborat dins el grup de treball. Els tècnics de medi ambient i 
els de compres/contractació van treballar dos grups de pro-
ductes (paper reciclat i la compra de mobiliari) en el marc del 
projecte GPPinfoNET amb l’objectiu de crear conjuntament 
eines per facilitar la compra verda d’aquests dos grups de 
productes. També es van debatre els continguts de les jor-
nades següents.

3.8.5 Universitat de Girona

El 12 de juny de 2009, l’Oficina Verda de la UdG juntament 
amb la spin-off tecnològica Easy Innova, van presentar el 
projecte e-hitchhiking, que consisteix a desenvolupar una 
eina informàtica de gestió d’un sistema “dinàmic” de “car-
pooling” (cotxe compartit) al Parc Científic i Tecnològic i al 
Campus Montilivi de la UdG. 

3.8.6 “Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible”

El 29 de juny de 2009 a Barcelona el CILMA va participar en 
la reunió plenària de la “Red de Redes de Desarrollo Local 
Sostenible”. En l’ordre del dia, entre altres temes, es va pre-
sentar i aprovar la part II del “Libro Verde de Medio Ambiente 
Urbano”, així com l’esborrany de l’”Estrategia Española de 
Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL)”. També es va pre-
sentar l’actualització i nova estructura del portal “Ecourbano” 
(www.ecourbano.es). Per acabar es va proposar la creació 
d’un grup de treball per desenvolupar el Pla d’Indicadors com  
a eina de la “Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana 
y Local”.

3.8 RELACIONS AMB INSTITUCIONS I ENTITATS

Vista del portal “Ecourbano”
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3.9.1 Itinerància i exposicions sobre el canvi 
climàtic 

Exposició “CLARITY – Canvi climàtic” 
En el marc del projecte europeu CLARITY, aquesta exposició 
pretén contribuir al coneixement del fenomen del canvi cli-
màtic, 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, 
integrat per tècnics d’Alianza del Clima d’Alemanya i Itàlia, 
dels eslovens E-Forum i del Centre Nacional d’Educació Am-
biental (CENEAM) del Ministeri de Medi Ambient. El CILMA 
la va editar i la va traduir al català, posant-la a l’abast dels ens 
locals per tal de poder-ne fer difusió. L’exposició es cedeix de 
forma gratuïta, però l’ens local s’ha de fer càrrec de les des-
peses de transport. Els anys 2009 i 2010 va estar exposada 
a 9 municipis. 

Exposició “Avaluació dels efectes del Canvi Climàtic a 
la Costa Brava” 
L’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona tre-
balla en l’avaluació del efectes del canvi climàtic a la Costa 
Brava. En aquest sentit, a partir de l’obtenció d’un informe, va 
preparar-ne una exposició itinerant, la qual va comptar amb 
suport de la Diputació de Girona, el CILMA, el Consell Social 
de la UdG i el Vicerectorat de Política Científica de la UdG. 
El CILMA la posa a l’abast dels ens locals per tal de poder-ne 
fer difusió i es cedeix gratuïtament, però l’ens local s’ha de fer 
càrrec de les despeses de transport. Els anys 2009 i 2010 
va estar exposada en 14 municipis i a diferents facultats de 
la Universitat de Girona. 

3.9.2 Premi Medi Ambient a Iniciatives Locals del CILMA

Lliurament 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 20082

Durant l’acte de celebració del 10è aniversari del CILMA, el 
22 de maig de 2009, es va fer el lliurament dels guardons 
al Premi Medi Ambient a Iniciatives Locals per a la gestió 
sostenible del territori i la mitigació del canvi climàtic de les 
comarques gironines 2008. En la categoria de gestió sos-

tenible del territori, el jurat va atorgar el premi al “Projecte 
de minimització del consum d’aigua a la piscina municipal de 
Besalú i recuperació de les aigües residuals” presentat per 
l’Ajuntament de Besalú, que va rebre un trofeu i una dota-
ció econòmica de 2.500 euros. D’aquest projecte destaca la 
reducció del consum d’aigua a la piscina municipal i al camp 
de futbol i el reaprofitament de l’aigua residual per al reg de 
les instal·lacions, fomentant un ús responsable dels recursos 
naturals. Amb aquestes millores s’aconsegueix un estalvi del 
50% del consum d’aigua i un reaprofitament final d’aproxima-
dament el 90% de les aigües residuals.

En l’altra categoria del premi sobre mitigació del canvi climà-
tic es va premiar el projecte “Ús d’energies renovables al nou 
centre polivalent “La Torrentera””, presentat per l’Ajuntament 
d’Aiguaviva, que també va rebre un trofeu i una dotació eco-
nòmica de 2.500 euros. En aquest projecte cal destacar la 
promoció de les energies renovables geotèrmica i solar en 
la construcció d’un nou equipament municipal. Aquesta inici-
ativa innovadora contribueix a un important estalvi energètic 
i a una reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera en 
comparació amb els sistemes convencionals.

Lliurament del Premi Medi Ambient a iniciatives locals 
per a la mitigació del canvi climàtic de les comarques 
de Girona 20093

En el marc de l’Assemblea General de 5 de juny de 2010 a 
Aiguaviva, es van lliurar el Premi Medi Ambient del CILMA. 
El guanyador d’un trofeu i 5.000 euros va ser l’Ajuntament 
de Figueres amb l’actuació “Foment del transport públic urbà 
a través de mitjans sostenibles. La línia E de Figueres”, que 
consistia en la implantació d’una nova línia de transport urbà 
que amplia l’oferta i connecta els barris amb el centre de la 
ciutat mitjançant un autobús elèctric. Aquest vehicle no con-
sumeix combustibles fòssils i estalvia emissions de CO2.

2 Annex 2 - Veredicte del premi Medi Ambient a Iniciatives Locals per a la gestió sostenible del territori i la mitigació del canvi climàtic de les comarques 
gironines 2008.

3 Annex 3 - Veredicte del jurat del Premi Medi Ambient a iniciatives locals per a la mitigació del canvi climàtic de les comarques de Girona 2009.

Un moment del lliurament de premis. FOTO: Martí Artalejo. 

Convocatòria del Premi Medi Ambient CILMA 2010
Per a la convocatòria del 2010, la presentació de sol·licituds 
va finalitzar el 31 de desembre de 2010. Es va mantenir els 
5.000 euros de dotació econòmica i es va ampliar el marc 
de les actuacions per incloure iniciatives municipals de con-
sum responsable i prevenció de residus, així com accions per 
evitar la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica i per 
emissions d’olors. Aquestes temàtiques es van afegir a les 
habituals d’aigua, energia, compra verda, mobilitat sostenible 
i preservació de sistemes naturals, manteniment de la biodi-
versitat i millora del paisatge.

3.9.3 Catàleg d’accions locals en matèria de soroll, pols 
i olors

El CILMA va editar un catàleg d’accions locals en matèria de 
soroll, pols i olors, que es va lliurar en l’Assemblea General 
del 22 de maig del 2009. Es tracta d’un ventall de mesures 
tècniques, administratives, educatives i de gestió que es po-
den emprendre des de l’àmbit local i que s’han mostrat o es 
consideren a priori més eficaces per evitar la contaminació 
per soroll, pols i olors. La informació continguda a les fitxes 
pretén orientar als tècnics i/o polítics locals.

3.9.4 Mesures per a la gestió dels sistemes dunars de 
l’Alt Empordà 

L’any 2008, la Diputació de Girona va obtenir la catalogació 
i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt Empordà. La conser-
vació d’aquests espais d’alt valor natural fràgils, vulnerables 
i dinàmics, depèn de gestions simples i participatives a es-
cala municipal i supramunicipal. Per això el CILMA, durant 
el 2009, va considerar adient obtenir també un recull de 
propostes, en format fitxes, de les mesures per a la recupe-
ració, restauració, manteniment i millora d’aquests hàbitats, 
molt interessants per la biodiversitat que contenen. Aquestes 
propostes són tant de vegetació com de morfologia, així com 
gestions encaminades a l’oferta i l’ús dels sistemes platja-
duna.

3.9.5 Informe sobre diferents escenaris per a la valorit-
zació energètica de la biomassa procedent dels boscos 
gironins 

El CILMA va encarregar un estudi per fer una valoració ener-
gètica de la biomassa procedent dels boscos gironins. L’in-
forme, presentat el març de 2010, va concloure que tenint 
en compte la quantitat de biomassa forestal procedent de 
l’aprofitament directe del bosc i la biomassa forestal residual 
procedent de la indústria de primera transformació que es 
genera a les comarques gironines (165.000 t/any aprox.) 
podem abastir cinc plantes de cogeneració mitjanes com a 
màxim. A més, l’informe assenyala que cal potenciar l’ús de 
calderes domèstiques i d’equipaments, i fa diferents propos-
tes de dinamització.

3.9.6 Manual per al desenvolupament de les competèn-
cies municipals en matèria de contaminació lluminosa 

El CILMA, després d’organitzar un curs pràctic sobre la pre-
venció de la contaminació lluminosa en l’àmbit municipal, va 
creure oportú sistematitzar la informació i continguts del curs 
per tal de fer-la arribar als municipis gironins. Així doncs, 

mitjançant la redacció d’un manual, es facilita als municipis 
una eina pràctica per a conèixer les competències que tenen 
en matèria de prevenció de la contaminació lluminosa, i es 
descriu de forma sintetitzada cada competència, alhora que 
s’apunten propostes per al seu desenvolupament.

3.9.7 Edició d’un fullet divulgatiu del Catàleg d’espais 
d’interès natural i paisatgístic de les comarques giro-
nines 

El CILMA i l’Associació de Naturalistes de Girona, amb el 
suport de la Diputació de Girona, van elaborar un material 
imprès desplegable per divulgar els continguts tècnics i de 
sensibilització del Catàleg d’espais d’interès natural i paisat-
gístic de les comarques gironines, iniciat l’any 2000.

El Catàleg identifica prop de 280.000 hectàrees d’interès 
natural i paisatgístic (47% del territori gironí) i suggereix un 
seguit de mesures urbanístiques i ambientals que cal apli-
car en cada municipi per assegurar la conservació d’aquests 
espais. Aquest treball és una eina de referència per als ens i 
agents locals en la gestió del territori.

Se’n va fer un tiratge de 3.000 exemplars, que es van enviar 
als ens locals, centres d’educació secundària, biblioteques, 
entitats, institucions i consultories ambientals. Amb aquesta 
actuació, el CILMA vol contribuir a la difusió dels coneixe-
ments tècnics i oferir als ens locals una eina clau per de-
senvolupar el planejament territorial i urbanístic de manera 
sostenible.

3.9.8 Nota informativa sobre la regulació de la 
il ·luminació nadalenca 

Donades les competències que s’atribueixen als municipis 
en l’aplicació de la normativa de prevenció de la contamina-
ció lluminosa. El CILMA va emetre un comunicat de premsa 
recordant els aspectes referits a la il · luminació nadalenca i 
es va destacar que es pot establir un període especial. Per 
exemple, és possible ampliar el règim d’horari i que l’enllume-
nat funcioni un màxim de 168 hores entre el 26 de novembre 
de 2010 i el 6 de gener de 2011. També es va informar pel 
que fa a l’enllumenat nadalenc que es vulgui encendre més 
d’una setmana, caldrà una autorització, ja sigui de titularitat 
privada o pública. En ambdós casos cal tenir en compte les 
característiques tècniques de l’enllumenat. Si és nou, ha d’in-
corporar sistemes d’eficiència energètica i de prevenció de la 
contaminació lluminosa.

3.9 INICIATIVES I CONVOCATÒRIES
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3. 10 DIVULGACIÓ D’ACTIVITATS

3.10.1 Web del CILMA

Durant l’any 2010, la pàgina web del CIILMA va rebre poc més de 163.000 visites. L’apartat que va registrar més entrades va ser 
l’agenda ambiental (36,5%) en la qual es van inserir gairebé 300 actes.

Pel que fa al web de mobilitat, va registrar unes 24.000 visites, i l’apartat del menú més visitat, amb un 63%,  va ser el de notícies.

Agenda ambiental 36,7%

Informació d’interés 28,9%

Web mobilitat 17,2%

Les Comissions de Treball 6,0%

Premsa i Comunicació 5,1%

Ens adherits 2,6%

El CILMA 1,6%

Fòrums 1,5%

Per adherir-se 0,5%

Entrades pàgina web CILMA. 2010

Font: CILMA
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3.10.2 Butlletí CILMA

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

Durant l’any 2009 se’n van editar dos números, el primer de-
dicat als boscos madurs i el segon a la viabilitat del soterra-
ment de la línia elèctrica de Molt Alta Tensió (MAT) en el tram 
Bescanó-Sta. Llogaia i ramal Riudarenes.

Durant el 2010 es va editar un número dedicat a l’Energia 
eòlica a l’Alt Empordà.

3.10.3 Participació a la Fira Econatur de Banyoles

El CILMA va participar a la Fira Econatur de Banyoles els 
dies 19, 20 i 21 juny de 2009, on disposava d’un estand 
amb informació de l’entitat i sobre diferents projectes com 
ara portal de mobilitat que actualitzen periòdicament (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 d’infraestructures de transport (TGV, 
AP-7 i A-2).

3.10.4 Convocatòries i comunicats de premsa

Convocatòries de premsa
Els actes als quals s’ha convocat formalment a la premsa han 
estat:
-  Roda de premsa de presentació dels actes de celebració 

del desè aniversari del CILMA (13 de maig de 2009).

-  Convocatòria a l’acte de celebració del desè aniversari 
del CILMA (22 de maig de 2009).

-  Presentació pública de l’informe definitiu sobre la viabili-
tat del soterrament de la línia de Molt Alta Tensió (11 de 
juliol de 2009).

-  Presentació del Programa de Gestió de Residus Mu-
nicipals de Catalunya (PROGREMIC) i el Pla Territorial 
d’Infraestructura de Gestió de Residus Municipals de Ca-
talunya (PTSURM) (23 de setembre de 2009).

Comunicats de premsa
En aquest període (2009-2010) s’han enviat els comunicats 
de premsa següents:

- 16 de gener de 2009, adhesió de 62 ajuntaments al 
manifest contra el canvi climàtic promogut pel CILMA i 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. 

-  6 de maig de 2009, el CILMA defensa el soterrament de 
la MAT a la demarcació de Girona davant el Parlament de 
Catalunya.

- 13 de maig de 2009, presentació dels actes de cele-
bració del desè aniversari del CILMA al Castell de Sant 
Ferran de Figueres. 

- 19 de maig de 2009, col·laboració entre el CILMA i el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge per impulsar 
mesures per mitigar el canvi climàtic entre els ens locals 
de les comarques gironines. 

-  22 de maig de 2009, celebració del desè aniversari del 
CILMA al Castell de Sant Ferran de Figueres.

-  11 de juliol de 2009, presentació pública de l’informe de-
finitiu sobre la viabilitat del soterrament de la MAT.

-  18 de setembre de 2009, compromís de vint-i-set ajun-
taments per implantar mesures permanents en mobilitat 
sostenible i segura.

-  1 d’octubre de 2009, celebració d’una sessió informativa 

i de debat sobre el Programa de Gestió de Residus Mu-
nicipals de Catalunya (PROGREMIC) i el Pla Territorial 
Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Muni-
cipals de Catalunya (PTSIRM).

-  6 d’octubre de 2009, celebració del curs de Contami-
nació Lumínica, amb la participació de més de vint ens 
locals.

-  8 d’octubre de 2009, presentació de la 8a edició del Pre-
mi Medi Ambient a iniciatives locals per a la prevenció del 
canvi climàtic.

-  13 d’octubre de 2009, celebració d’una jornada a Lloret 
de Mar per debatre com afrontar la mitigació del canvi 
climàtic. 

-  13 d’octubre de 2009, sobre la presentació d’un pòs-
ter amb les mesures correctores proposades en el traçat 
del TGV i en els projectes de desdoblament de l’A-2 i de 
l’ampliació de l’AP-7. 

-  16 d’octubre de 2009, celebració de la Jornada “Munici-
pis gironins contra el canvi climàtic” a Lloret de Mar. 

-  4 de novembre de 2009, de presentació d’un informe de 
la línia 132 kV entre Serinyà i Figueres. 

-  9 de novembre de 2009, sobre la proposta de mesu-
res correctores en el projecte de desdoblament de l’Eix 
Transversal.

-  22 de desembre de 2009, sobre l’edició d’un butlletí que 
analitza la viabilitat del soterrament de la MAT.

-  14 de gener de 2010, informació sobre el volum 
d’entrades al web del CILMA.

-  26 de gener de 2010, celebració d’una jornada per deba-
tre els costos dels envasos i la seva gestió com a residus.

-  18 de febrer de 2010, proposta conjunta de l’Ajuntament 
de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el 
CILMA d’un model d’ordenació dels parcs eòlics a la co-
marca de l’Alt Empordà.

-  6 d’abril de 2010, presentació d’un estudi sobre 
l’aprofitament de biomassa que conclou que cal poten-
ciar l’ús de calderes domèstiques i d’equipaments.

-  20 de maig de 2010, una visita a la fageda de Can Jordà 
dóna el tret de sortida a la Setmana de la Biodiversitat  a 
les comarques de Girona.

-  21 de maig de 2010, jornada per parlar del Pla de Gestió 
de l’Aigua de Catalunya i la seva repercussió en l’espai 
fluvial del riu Ter.

-  27 de maig de 2010, una visita a les zones humides dels 
aiguamolls del Baix Ter dins la Setmana de la Biodiversi-
tat a les comarques de Girona.

-  27 de maig de 2010, diverses entitat i ajuntaments parti-
cipants a la jornada sobre el Pla de Gestió del Districte de 
Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC), consideren que 
aquest pla és positiu però insuficient.
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-  1 de juny de 2010, lliurament del premi Medi Ambient a 
iniciatives locals per a la mitigació del canvi climàtic.

-  6 de juny de 2010, el CILMA atorga el premi Medi Am-
bient a l’Ajuntament de Figueres per la implantació de 
l’autobús elèctric.

-  8 de juny de 2010, el CILMA facilita un manual per ajudar 
els ens locals a desenvolupar les seves competències en 
la prevenció de la contaminació lluminosa.

-  12 de juliol de 2010, el CILMA conclou en un decàleg 
tota l’argumentació a favor del soterrament de la MAT a 
les comarques de Girona.

-  16 de juliol de 2010, el CILMA dedica el seu butlletí a 
analitzar les possibilitats d’implantació d’energia eòlica a 
l’Alt Empordà.

-  21 de setembre de 2010, 32 municipis gironins partici-
pen en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

-  7 d’octubre de 2010, el premi Medi Ambient CILMA 
2010 s’obre a actuacions de consum responsable, pre-
venció de residus i reducció de la contaminació.

-  26 d’octubre de 2010, el CILMA edita un fullet divulgatiu 
del catàleg d’espais d’interès natural i paisatgística de les 
comarques gironines.

-  12 de novembre de 2010, el CILMA fa recomanacions 
sobre la il · luminació nadalenca.

-  24 de desembre de 2010, el CILMA proposa millores 
ambientals en l’ampliació de l’AP-7 entre Girona i Figue-
res.

-  29 de desembre de 2010, recomanen soterrar la MAT 
en el tram Bescanó-Santa Llogaia i el ramal de Riudare-
nes a través d’una galeria de serveis seguint el corredor 
d’infraestructures.

3.10.5 Presència als mitjans de comunicació

Hem publicat els següents anuncis en premsa escrita:

Anunci sobre les activitats del Dia Sense Cotxes i de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, publicat el dia 20 de se-
tembre de 2009 al Diari de Girona i a El Punt.

Anunci sobre les activitats de la Setmana de la Biodiversitat, publicat el dia 9 de maig de 2010 al Diari de Girona i a El Punt.
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Anunci sobre les activitats del Dia Sense Cotxes i de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, publicat el dia 19 de 
setembre de 2010 al Diari de Girona i a El Punt.

Anunci sobre el Dia Internacional lliure de bosses, publicat el dia 27 de juny de 2010 al Diari de Girona i a El Punt.

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 de premsa 2009-2010. També es pot consultar al web del Cilma: www.cilma.cat

3.11 ATENCIÓ DE CONSULTES

Les consultes rebudes aquests anys 2009-2010 han estat encapçalades per temàtiques referents a l’àmbit de les energies i 
tot seguit a les infraestructures, amb un 33% i 20% respectivament. Les consultes d’energia feien referència a les actuacions 
i ajuts en eficiència energètica i energies renovables. En canvi, les consultes d’infraestructures es referien a propostes de me-
sures correctores, principalment de carreteres. A continuació i amb menor proporció s’han fet consultes sobre les temàtiques 
d’eines de residus (10%), eines de sostenibilitat (9%) sobre indicadors i de mobilitat (7%) sobre el portal web que vam crear des  
del CILMA. Finalment ,amb una proporció més petita, es troben les consultes sobre fauna (5%), aigua (5%) i medi natural (5%). 
Per acabar, amb 2% i un 1% respectivament, les consultes sobre la contaminació lumínica i la compra verda.

Pel que fa a la seva procedència, s’han rebut consultes de totes les comarques de Girona. La majoria, un 11%, provenen dels 
ens locals del Gironès, mentre que un 10% són del Baix Empordà. Segueixen les consultes de la Selva (7%), el Ripollès (7%), 
l’Alt Empordà (6%) i la Garrotxa (5%). Amb una proporció menor, del 2% i 1 % cadascun, la Cerdanya i el Pla de l’Estany. Pel 
que fa a les altres administracions, el percentatge és d’un 16%. Hi ha una proporció important de consultes fetes per entitats, 
empreses i persones a títol individual, dins i fora de les comarques gironines, que sumen un 35% del total.

Particulars (empreses, persones,...) 35%

Altres administracions 16%

Gironès 11%

Baix Empordà 10%

La Selva   7% 

Ripollès   7% 

Alt Empordà   6%

Garrotxa   5%

Cerdanya   2%

Pla de l’Estany   1%

Energia 33%

Infraestructures 20%

Residus 10%

Eines de sostenibilitat   9%

Mobilitat   7% 

Medi Natural   5% 

Aigua   5%

Fauna   5%

Contaminació lumínica   2%

Compra verda   1%

Altres   3%

Particulars
35%
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Des del CILMA es tramet regularment informació als ens 
locals associats, mitjançant correu postal, electrònic i fax. 
Quan es considera oportú, també es fa arribar a la resta de 
municipis, a entitats ambientals, a empreses consultores i a 
entitats 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. 

- Enviament de convocatòries i comunicats de premsa 
als mitjans de comunicació.

- Enviament de butlletins i altre material editat pel CIL-
MA.

- Enviament d’informació sobre jornades, sessions i 
formatives, cursos, congressos, exposicions, subven-
cions, 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 gi-

ronines afectats pel traçat del gasoducte Martorell-
Figueres a una reunió amb els promotors del projecte.

- Enviaments als ens associats de la quota que els per-
toca i, periòdicament, reclamacions de pagament.

- Tramesa de la convocatòria del Premi Medi a Iniciati-
ves Locals per a la  mitigació del canvi climàtic de les 
comarques de Girona 2009 i 2010.

- Comunicació als municipis gironins afectats pel 
desdoblament de l’Eix Transversal i sobre l’encàrrec  
d’informe de mesures correctores.

- Enviament als municipis afectats per la línia elèctrica 
110kV Juià-Bellcaire de l’encàrrec d’informe tècnic 
sobre alternatives.

- Enviaments d’invitacions a l’acte del desè aniversari 
del CILMA

- Enviament de proposta de mesures correctores ne-
cessàries en l’ampliació de l’AP7 i del desdoblament 
de l’A2, a l’administració autonòmica i central.

- Convocatòria a la presentació de l’informe de viabili-
tat del soterrament de la MAT.

- Enviament de l’informe de viabilitat del soterrament 
de la MAT .

- Enviament del pòster amb el traçat de les infraestruc-
tures TGV, AP7 i A2.

- Enviament d’informe d’adequació ambiental del pro-
jecte constructiu del desdoblament del Eix Transver-
sal C-25.

- Enviament als municipis afectats per la línia elèctrica 
132kV Serinyà-Figueres de l’encàrrec d’informe tèc-
nic sobre alternatives.

- Convocatòria als municipis afectats pel traçat del ga-
soducte i presentació de l’informe de mesures am-
bientals compensatòries.

- Enviament d’invitació als membres del Jurat del Premi 
Medi Ambient a Iniciatives Locals per a la  mitigació 
del canvi climàtic de les comarques de Girona 2009 i 
2010.

- Enviament de l’estudi “Ordenació territorial dels parcs 
eòlics a l’Alt Empordà”.

- Convocatòria per a la presentació pública de l’informe 
de soterrament de la MAT.

- Enviament del model tipus d’al·legacions al Projecte 
Decret del pla de gestió del districte de conca fluvial  

de Catalunya.
- Enviament de la moció de suport al Sistema de Dipò-

sit, Devolució i Retorn d’envasos (SDDR).
- Enviament recordatori exposicions itinerants canvi 

climàtic.
- Tramesa informació d’assistència del DMAiH per ela-

borar els mapes de capacitat acústica municipals.
- Tramesa de document recordatori per a la prevenció 

de la contaminació lluminosa referits a la il · luminació 
nadalenca.

- Enviament de consideracions a l’informe de sosteni-
bilitat ambiental preliminar del Pla territorial sectorial 
de connectivitat ecològica de Catalunya.

- Tramesa de l’informe i decàleg sobre la viabilitat del 
soterrament de la línia MAT als departaments de  
l’administració de la Generalitat de Catalunya, del 
Govern d’Espanya i de la Comissió Europea, així com 
als parlamentaris del Parlament de Catalunya, del 
Congrés dels Diputats i del Senat, i de la Comissió 
Europea.

3.12 TRAMESES INFORMATIVES I CONVOCATÒRIES 3.13 FONS DOCUMENTAL

Des que la Secretaria Tècnica funciona s’ha anat recopilant 
documentació com el recull de premsa, llibres, revistes, CD’s, 
DVD’s, material didàctic i guies, recull de ponències de jor-
nades i cursos, ... Tot aquest material està a disposició de 
tothom per a fer-hi consultes. Així mateix podem recollir les 
vostres consultes i fer-vos arribar les referències que ens de-
maneu. 

Al llarg d’aquests dos anys, en relació a publicacions, hem 
incorporat:

- Cambio Global España 2020’s. Fundación Conama i 
Fundación General Universidad Complutense de Ma-
drid. 

- Conectividad ecológica y áreas protegidas. Herra-
mientas y casos. Carlota Martínez alandi... [et al.] .

- Desfragmentación de hábitats afectados por infraes-
tructuras viarias. Resumen de ponencias y conclu-
siones de las jornadas técnicas. Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino.

- Ecoturismo en España: Guía de destinos sostenibles. 
Espacios naturales y empresas acreditados con la  
Carta Europea de Turismo Sostenible. Instituto de Tu-
rismo de España.

- Els boscos públics a Catalunya. Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

- Guia de la gestió responsable de l’aigua als sectors 
econòmics: casos pràctics a la província de Girona. 
Cambra de Comerç de Girona  i Consell Comarcal de 
la Selva.

- Guia per a l’ambientalització de jornades. Diputació de 
Barcelona.

- Guia per a l’elaboració de plans locals de prevenció de 
residus municipals. Agència de Residus de Catalunya.

- Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle. Oficina Catalana del Canvi Climà-
tic.

- Participar. Com incidir en les decisions que afecten al 
territori. Eliseu Climent (direcció).

- Paisatge i Salut. Joan Nogué, Laura Puigvert i Gem-
ma Bretcha.

- Sostenibilitat i finances municipals. Diagnòstic i pro-
postes per als ens locals de Catalunya. Ignasi Puig 
Ventosa (coordinador).

- Transporte: el motor del cambio climático. Sara Pizzi-
nato - Greenpeace.

- Valores culturales y espirituales de los paisajes prote-
gidos. Josep Ma Mallarach (coord).

- 34 Kg de CO2. Tony Solanas; Dani Calatayud; Coque 
Claret.

- Estalvi i Eficiència energètica en edificis públics. ICA-
EN.

- L’Energia a les comarques de Girona. Caracterització 
del sector elèctric i potencial de les energies renova-
bles. Diputació de Girona, Cambra de Comerç de Gi-
rona i Taula d’enginyeria de les comarques gironines.

- Nova cultura del territori i ètica del paisatge. Albert 
Cortina Ramos.

- El Pagament per Serveis Ambientals: una eina per a la 
conservació dels recursos naturals a Catalunya. Da-
niela Russi (coord.).

- CONSERVAR: Com actuar a favor dels espais natu-
rals. Xavier Basora (coord.).

- Anuari Territorial de Catalunya 2008. Societat Catala-
na d’Ordenació del Territori.

- Anuari Territorial de Catalunya 2009. Societat Catala-
na d’Ordenació del Territori.

- Balanç i perspectives de l’avaluació ambiental a Cata-
lunya. Generalitat de Catalunya.

- Paisatges Vius. Patrimoni natural de les terres gironi-
nes. Diputació de Girona.

- 2026.CAT Estratègia per al desenvolupament sosteni-
ble de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

- A Taula - Manual per a la introducció d’aliments ecolò-
gics i de proximitat a les escoles. Generalitat de Cata-
lunya.

- Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Ge-
neralitat de Catalunya.

- Sostenibilidad en la gestión de los sistemas agrarios y 
forestales: beneficios para la biodiversidad. Junta de  
Andalucía.
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ANNEXES

4

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. Jordi Roura i Hortal 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
MASARAC Pendent 
NAVATA Sr. Jaume Homs i Campamar Alcalde
ORDIS Sr. Lluís Ferrer i Camps Regidor
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 LLORENÇ DE LA MUGA Sr. Lluís Vila i Pujol 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
VILAFANT Sr. Antoni Cobos i Fajardo Regidor
VILAMACOLUM Pendent 
VILAMALLA Sr. Josep Valls i Cantenys Regidor
VILANANT Sr. Miquel Àngel Sibecas i Pou Regidor
CONSELL COMARCAL L’ALT EMPORDÀ Sr. Jesús Llauró i Sans Conseller
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Baix Empordà
 
BEGUR Sr. Joan Català i Pagès Alcalde
BELLCAIRE D’EMPORDÀ  Sra. Montserrat Casas i Viladevall Regidora
LA BISBAL D’EMPORDÀ Sr. Àngel Planas i Sabater Regidor
CALONGE Sr. Jordi Soler i Casals Alcalde
CASTELL-PLATJA D’ARO Sr. Josep Ma Bas i Lay Regidor
COLOMERS Pendent 
CORÇÀ Sra. Ma Carme Güell i Parnau Alcaldessa
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. Joan Matés i Espejo 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. Carles Xargay i Saurí 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
C.C. BAIX EMPORDÀ Sr. Josep Espadalé i Reballí Conseller

Cerdanya
 
BOLVIR Sr. Bartomeu Baqué i Muntané 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
PUIGCERDÀ Sr. Lluís Casanovas i Soler Regidor
C.C.  CERDANYA Sr. Alfons Casamajó i Carrera Conseller

Garrotxa
 
ARGELAGUER Sr. Pere Puigbert i Planagumà Regidor
BESALÚ Sr. Lluís Guinó i Subirós Alcalde
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
C.C. 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 Bancells i Bagudanch 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. Daniel Ramírez de Cartagena Regidor
LLAGOSTERA Sr. Xavier Vilella i Bayé  Regidor
LLAMBILLES Sr. Miquel Clapés i Rocafull Regidor
MADREMANYA Sr. Albert Peracaula i Boschsacoma Alcalde
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 GIRONÈS Sr. Joaquim Cufí i Soler 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
CRESPIÀ  Sr. Ramon Port i Pi Regidor
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
SERINYÀ  Sr. Josep Antoni Ramon i Guasch Alcalde
VILADEMULS Sra. Dolors Rovirola i Coromí Alcaldessa
C.C. PLA DE L’ESTANY Sr. Jaume Figueras i Padrosa 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
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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
VILALLONGA DE TER Sra. Paquita Pastoret i Busquets Alcaldessa
C.C. 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. Lluís Yáñez i Folch 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 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. Jaume Figueras Miquel Regidor
VILOBÍ D’ONYAR Sr. Salvador Martí i Gay Regidor
C.C. LA SELVA Sr. Rafel Reixach i Corominas Conseller

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

ANNEX 2 - VEREDICTE DEL JURAT 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

A la ciutat de Girona, a la seu del CILMA, a les set de la tarda del dia 16 de febrer de 2009, es reuneix el Jurat 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.

Hi assisteixen les següents persones:

Presideix la reunió el Sr. Lluís Lloret, President del CILMA.

Vocals:
Sr. Albert Peracaula, Responsable de la Comissió de Sensibilització i Educació Ambiental
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. Jaume Hidalgo, coordinador de Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona
Sr. Josep Ma Dacosta, tècnic dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya
Dra. Victòria Salvadó, Degana de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona
Sr. Lluís Sala, membre de l’Ateneu Naturalista de Girona
Sr. Jordi Grau, vicepresident de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya

Secretari: 
Sr. Joan Carles Bonet, secretari del CILMA

S’excusen:
Sr. Jesús Llauró, Vicepresident del CILMA
Sr. Joan Barfull, membre de la PIMEC Girona

Oberta la sessió, es dóna la benvinguda als presents i s’excusa als que no han pogut assistir. El secretari dóna lectura a la 
relació de projectes presentats i fa un resum del procediment de puntuació i valoració que estableixen les bases dels premis. 
Els projectes presentats en ambdós àmbits són els següents:

- En l’àmbit de la mitigació del canvi climàtic:

Ús d’energies renovables al nou centre polivalent “La Torrentera” 
Presentat per l’Ajuntament d’Aiguaviva

Pas soterrat i accessos a la carretera A-26 per a la implementació d’un carril bici d’unió amb el nucli d’Avinyonet de 
Puigventós amb la urbanització Mas Pau
Presentat per l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós

La caldera de biomassa al CEIP Vila-roja. Ús i difusió de les energies renovables
Presentat per l’Ajuntament de Girona

Mitigació del canvi climàtic en l’àmbit de la mobilitat sostenible
Presentat per l’Ajuntament de Lloret de Mar

Instal·lació d’energia geotèrmica per sala polivalent La Pineda, Camp de Futbol i futur pavelló municipal
Presentat per l’Ajuntament de Sant Gregori

- En l’àmbit de la gestió sostenible del territori:

Minimització del consum d’aigua a la piscina municipal de Besalú i recuperació de les aigües residuals
Presentat per l’Ajuntament de Besalú

SELWA: un sistema participatiu de gestió dels recursos hídrics a escala local a la comarca de la Selva
Presentat pel Consell Comarcal de la Selva
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Seguidament es fa una primera ronda d’intervencions, en la qual cadascun dels membres del Jurat, excepte el president, 
analitzen tots i cadascun dels projectes i exposen el seu punt de vista. Igualment, el secretari llegeix a la resta de membres del 
Jurat la valoració que ha fet arribar el Sr. Jesús Llauró. Finalitzades les esmentades intervencions, s’enceta un debat entre els 
membres del jurat i es produeix un intercanvi d’opinions. S’acorda, per unanimitat, excloure el projecte presentat pel Consell 
Comarcal de la Selva, ja que no compleix el requisit establert a les bases que determina un mínim del 25% de la despesa vagi 
a càrrec de l’ens local que presenta el projecte.

A continuació, els membres del Jurat atorguen, d’acord amb el barem que estableixen les bases, les puntuacions que creuen 
oportunes, les quals donen el resultat global següent, en promig:

- Àmbit de la mitigació del canvi climàtic:

Projecte Punts

Ús d’energies renovables al nou centre polivalent “La 
Torrentera” 
Ajuntament d’Aiguaviva 

6’93

Pas soterrat i accessos a la carretera A-26 per a la imple-
mentació d’un carril bici d’unió amb el nucli d’Avinyonet de 
Puigventós amb la urbanització Mas Pau
Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós 

6’53

La caldera de biomassa al CEIP Vila-roja. 
Ús i difusió de les energies renovables
Ajuntament de Girona 

4’83

Mitigació del canvi climàtic en l’àmbit de la mobilitat soste-
nible
Ajuntament de Lloret de Mar 

6’39

Instal·lació d’energia geotèrmica per sala polivalent La 
Pineda, Camp de Futbol i futur pavelló municipal
Ajuntament de Sant Gregori

6’79

 

- Àmbit de la gestió sostenible del territori:

Projecte Punts

Minimització del consum d’aigua a la piscina 
municipal de Besalú i recuperació de les aigües residuals
Ajuntament de Besalú 

5’42

SELWA: un sistema participatiu de gestió dels recursos hí-
drics a escala local a la comarca de la Selva
Consell Comarcal de la Selva

-

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

1r.- ATORGAR el Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona 2008 per a la mitigació del canvi climàtic 
al projecte “Ús d’energies renovables al nou centre polivalent “La Torrentera””, presentat per l’Ajuntament d’Aiguaviva, en 
el que cal destacar la promoció de les energies renovables, geotèrmica i solar, en la construcció d’un nou equipament municipal. 
Aquesta iniciativa innovadora i exemplaritzant contribueix a un important estalvi energètic i a una reducció de les emissions de 
CO2 a l’atmosfera en comparació amb els sistemes convencionals.

2n.- ATORGAR el Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona 2008 per a la gestió sostenible del 
territori al projecte “Minimització del consum d’aigua a la piscina municipal de Besalú i recuperació de les aigües re-
siduals”, presentat per l’Ajuntament de Besalú, en el que cal destacar la reducció del consum d’aigua a la piscina municipal i al 
camp de futbol i el reaprofitament de l’aigua residual per al reg de les mateixes instal·lacions, amb el foment d’un ús responsable 
dels recursos naturals. Amb aquestes millores s’aconsegueix un estalvi del 50% del consum d’aigua i un reaprofitament final 
d’aproximadament el 90% de les aigües residuals.

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. Lluís Lloret 
Sr. Albert Peracaula
Sr. Francesc Canalias 
Sr. Joan Gaya
Sr. Jaume Hidalgo 
Sr. Josep Ma Dacosta
Dra. Victòria Salvadó 
Sr. Lluís Sala
Sr. Jordi Grau
Sr. Joan Carles Bonet (secretari)
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ANNEX 3 - VEREDICTE DEL JURAT DEL PREMI MEDI AMBIENT A INICIATIVES LOCALS 
PER A LA MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC DE LES COMARQUES DE GIRONA 2009

A la ciutat de Girona, a la seu del CILMA, a les set de la tarda del dia 17 de febrer de 2010, es reuneix el Jurat del Premi Medi 
Ambient a iniciatives locals per a la mitigació del canvi climàtic de les comarques de Girona 2009

Hi assisteixen les següents persones:

Presideix la reunió el Sr. Lluís Lloret, President del CILMA.

Vocals:
 - Sr. Jesús Llauró, Vicepresident del CILMA
 - Sr. Albert Peracaula, Responsable de la Comissió de Sensibilització i Educació Ambiental
 - 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. Jaume Hidalgo, coordinador de Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona
 - Sr. Josep Ma Dacosta, tècnic dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la  
  Generalitat de Catalunya
 - Dra. Victòria Salvadó, Degana de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona
 - Sr. Joan Josep Alcalà, vocal del Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Girona, i president de la Comissió de  
  Qualitat, Prevenció i Medi Ambient
 - Sr. Moisès Jordi, President de l’Associació de Defensa del Patrimoni Natural de Banyoles i Comarca (Limnos)

Secretari:  Sr. Joan Carles Bonet, secretari del CILMA

S’excusa:  Sr. Jordi Grau, vicepresident de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya

Oberta la sessió, es dóna la benvinguda als presents i s’excusa al Sr. Jordi Grau. Tot seguit es realitza la presentació dels 
membres del Jurat i s’inicia una ronda d’intervencions, en la que cadascun analitza els cinc projectes presentats. De cada un 
d’ells cal destacar:

Foment del transport públic urbà a través de mitjans sostenibles. La línia E de Figueres
Presentat per l’Ajuntament de Figueres

Han implantat una nova línia de transport públic urbà que amplia l’oferta i connecta barris amb el centre de la ciutat, mitjançant 
un autobús elèctric, que no consumeix combustibles fòssils i estalvia emissions de CO2 a l’atmosfera.             

Mitigació del canvi climàtic a Girona. Implantació de la bicicleta pública
Presentat per l’Ajuntament de Girona

La posada en marxa d’aquest servei és complementari al transport públic, i alternatiu en els desplaçaments a peu i en vehicle 
privat per al municipi.                                                               
Persegueix minimitzar les emissions de CO2, reduir el consum energètic i la contaminació acústica, així com promoure un canvi 
d’actitud de la ciutadania. 

Palafrugell, turisme respectuós amb el medi ambient. Xarxa d’establiments respectuosos amb el medi ambient
Presentat per l’Ajuntament de Palafrugell

L’Ajuntament amb aquesta iniciativa planteja, mitjançant accions de prevenció de residus i consum responsable, implicar i 
incentivar bones pràctiques ambientals en el sector de l’hostaleria i el sector comercial. Aquesta iniciativa té molta capacitat 
de mobilitzar diferents agents, malgrat tenir poc pressupost.                                                                                                    

Restauració de la llera de la riera de Vallicrosa a l’espai font del Pic i el seu entorn a Sant Hilari Sacalm
Presentat per l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm

L’Ajuntament ha restaurat un espai en que recupera el patrimoni històric i natural, així com potencia el valor paisatgístic, 
ambiental i social de la font i el seu entorn, proper al centre de la vila. La iniciativa té en compte criteris d’estalvi d’aigua i de 
mínim manteniment, restauració amb tècniques de bioenginyeria, vegetació i enjardinament amb plantes autòctones, criteris 
de compra verda en el mobiliari i permet l’accés només a vianants i ciclistes. 

Aprofitament de les aigües pluvials per al reg de zones verdes municipals
Presentat per l’Ajuntament de Vilablareix

Projecte que aprofita l’aigua de pluja o de purga/renovació de la piscina amb l’objectiu de donar-li un ús no domèstic i perme-
tre el seu aprofitament com a aigua de reg per a zones enjardinades municipals. També pot motivar als veïns a fer les seves 
cisternes i utilitzar aquesta aigua per al rec dels seus horts i jardins.

A continuació, els membres del Jurat, i després d’un intercanvi d’opinions, procedeixen a atorgar, d’acord amb el barem que 
estableixen les bases, les puntuacions que creuen oportunes, a excepció del president, que manifesta la seva voluntat de man-
tenir la neutralitat i no efectuar puntuacions concretes. La suma global de les valoracions dóna el següent resultat:

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

ATORGAR el Premi Medi Ambient a Iniciatives Locals per a la mitigació del canvi climàtic de les comarques de Girona 2009 
al projecte “Foment del transport públic urbà a través de mitjans sostenibles. La línia E de Figueres”, presentat per 
l’Ajuntament de Figueres, en el que cal destacar que amb l’adquisició d’un autobús elèctric, s’ha realitzat una aposta valenta, 
innovadora i exemplaritzant, amb la que s’han obtingut uns bons resultats d’estalvi de les emissions de CO2 i reducció de la 
contaminació acústica.

El jurat assenyala que amb aquest premi vol esperonar a l’Ajuntament de Figueres per tal d’ampliar progressivament la flota 
d’autobusos elèctrics i tancar el cercle mitjançant l’obtenció de l’energia a través de panells fotovoltaics, que abastin els auto-
busos de l’empresa municipal de transport públic.
 
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. Lluís Lloret  
Sr. Jesús Llauró
Sr. Albert Peracaula 
Sr. Francesc Canalias
Sr. Joan Gaya 
Sr. Jaume Hidalgo
Sr. Josep Ma Dacosta 
Dra. Victòria Salvadó
Sr. Joan Josep Alcalà 
Sr. Moisès Jordi
Sr. Jordi Grau
Sr. Joan Carles Bonet (secretari)

Projecte Punts

Foment del transport públic urbà a través de mitjans sostenibles. 
La línia E de Figueres
Ajuntament de Figueres

63,56

Mitigació del canvi climàtic a Girona. Implantació de la bicicleta pública
Ajuntament de Girona

59,10

Palafrugell, turisme respectuós amb el medi ambient. 
Xarxa d’establiments respectuosos amb el medi ambient
Ajuntament de Palafrugell 

51,96

Restauració de la llera de la riera de Vallicrosa a l’espai font del Pic i el seu 
entorn a Sant Hilari Sacalm
Ajuntament de Sant Hilari Sacalm 

53,55

Aprofitament de les aigües pluvials per al reg de zones verdes municipals
Ajuntament de Vilablareix 

50,48
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ANNEX 4 – RECULL DE PREMSA 2009 - 2010

2009
17 de gener – Sostenible – “El Cilma i l’Ajuntament de Lloret promouen un manifest contra el canvi climàtic”.

18 de gener – Diari de Girona – “Un total de 62 ens locals s’han adherit ja al manifest contra el canvi climàtic”.

18 de gener – El Punt – “Seixanta-dos ens locals s’adhereixen al manifest contra el canvi climàtic”.

19 de gener – El Punt – “Més de seixanta ens locals gironins firmen un manifest contra el canvi climàtic”.

11 d’abril – Diari de Girona – “El Consell encarrega tres estudis per abordar la polèmica dels parcs eòlics”.

16 d’abril – El Punt – “Encarreguen un estudi sobre els parcs eòlics a la comarca i a l’àrea urbana de Figueres”

06 de maig – El Punt – “El soterrament de la línia de 400 kV en tot el tram gironí centra un debat al Parlament”.

08 de maig – El Punt – “La viabilitat de soterrar la línia”. 
 
14 de maig – Diari de Girona – “L’entitat proteccionista fa deu anys”.

14 de maig – El Punt – “El Cilma celebrarà el desè aniversari”.

16 de maig – Diari de Girona – “El Cilma proposa soterrar 5,6 quilòmetres de la línia de 110kV de Juià a Bellcaire”.

20 de maig – El Punt – “La lluita contra el canvi climàtic, als municipis”.

20 de maig – Diari de Girona – “Cilma i Govern volen posar fre al canvi climàtic des del món local”.

23 de maig – El Punt – “Festa del desè aniversari del CILMA, al Castell”.

23 de maig – Diari de Girona – “El Cilma premia Besalú i Aiguaviva per “la seva gestió sostenible””.

08 de juliol – Diari de Girona – “La UdG diu que soterrar la MAT costaria sis vegades més però argumenta que és viable”.

12 de juliol – El País – “La Diputación de Girona defiende soterrar la MAT”.

12 de juliol – Avui – “Nova proposta per ampliar el soterrament de la MAT”.

12 de juliol – ABC – “Un informe ve “posible y viable” soterrar la MAT, línea de Muy Alta Tensión”.

12 de juliol – La Vanguardia – “Un informe avala soterrar la MAT en Ia província de Girona”.

12 de juliol – Diari de Girona – “El Cilma diu que cal menar la pressa al Govern perquè soterrar la MAT sigui possible”.

12 de juliol – El Punt – “Un nou informe defensa la viabilitat de soterrar la MAT de Santa Llogaia a Bescanó i el ramal de 
Riudarenes”

13 de juliol – La Malla – “El soterrament de la MAT és “possible i viable””.

27 de juliol – El Punt – “L’estudi, al setembre”.

02 d’agost – El Punt – “La MAT, el principi de la fi”.

19 de setembre – Diari de Girona – “Vint-i-set municipis engegaran mesures sostenibles de mobilitat”.

28 de setembre – El Punt – “Un traçat diferent de Red Eléctrica”.

03 d’octubre – Diari de Girona - “Conveni per explicar als ens locals el model català de gestió de residus”.

07 d’octubre – Diari de Girona – “Ens locals es formen per prevenir la contaminació lumínica”

14 d’octubre – Diari de Girona – “Dediquen un pòster a l’AP7 i al TAV”.

01 de novembre –  Diari de Girona – “Els pobles on es fa el desdoblament de l’Eix Transversal volen reduir l’impacte 
ambiental”.

06 de novembre – El Punt – “El Cilma aposta per soterrar-la i compactar-la amb l’A-26”.

06 de novembre – Diari de Girona – “La línia de 132kV s’ha de “precisar” pel Pla de Martís i el Cilma vol que se soterri”.

10 de novembre – El Punt – “El Cilma vol millores a l’eix”

18 de novembre – La Vanguardia – Quim Monzó – “Una línea bastante turbia”.

25 de desembre – Diari de Girona – “El Cilma tanca l’any reivindicant el soterrament de la MAT a Girona”.

2010
28 de gener – Diari de Girona -  “La gestió de residus. Productors o ajuntaments”.

9 de febrer – El Punt – “L’estudi eòlic preveu concentrar els molins al costat de l’N-II, a l’Alt Empordà”.

17 de febrer – Diari de Girona – “Un estudi planteja que els parcs eòlics generin un 15% del consum”.

18 de febrer – Diari de Girona – “Una proposta de soterrar per 14,2 milions”.

18 de febrer – El Punt – “L’informe en suspens”.

19 de febrer – Diari de Girona – “L’Alt Empordà s’oposa a admetre parcs eòlics que afectin l’espai protegit de l’Albera”.

23 de febrer – Diari de Girona – “El Cilma proposa que els productors assumeixin el cost dels envasos”.

7 d’abril – Diari de Girona – “Un estudi xifra en 165.000 tones l’any de biomassa disponible”.

12 d’abril – Sostenible – “El CILMA quantifica en 165.000 tones anuals el potencial de biomassa forestal a Girona”.

3 de maig – El Punt – “La biomassa dels boscos gironins no és suficient per abastar les plantes previstes”.

6 de maig – Ecodiari – “Un informe aconsella la implantació de cinc centrals de biomassa a les comarques gironines”.

8 de maig – Diari de Girona – “Volen dotar d’energia de biomassa comissaries i parcs de bombers”.

20 de maig – Diari de Girona – “La Fageda d’en Jordà acull el tret de sortida de la setmana de la biodiversitat”.

23 de maig – Diari de Girona – “El Cilma fa una jornada sobre la gestió fluvial del Ter”.

27 de maig – El Punt – “L’ACA aposta per augmentar un 63% el preu de l’aigua en els vint anys vinents”.

28 de maig – Diari de Girona – “Visita als aiguamolls del Baix Ter pel “Catàleg d’Espais Naturals”.

2 de juny – Diari de Girona – “Lliuren els premis Medi Ambient a iniciatives locals contra el canvi climàtic”.

6 de juny – Diari de Girona – “L’autobús elèctric de Figueres guanya el premi Medi Ambient del Cilma”.

6 de juny – El Punt – “El Cilma premia Figueres per la implantació d’un bus elèctric en una línia urbana”.

7 de juny – Sostenible – “L’autobús elèctric de Figueres, premi Medi Ambient 2009 del CILMA”.

12 de juny – Diari de Girona – “El CILMA fa un manual sobre contaminació lumínica”.

14 de juny – Sostenible – “El CILMA ajudarà els municipis a fer prevenció de la contaminació lluminosa”.

7 de juliol – El Punt – “Els ajuntaments afectats per la MAT insisteixen a Madrid perquè l’Estat soterri la línia fins a Bescanó”.

9 de juliol – La Vanguardia – “Pollancres contra el canvi climàtic”.

12 de juliol – El Punt – “Debats sobre la sostenibilitat: el territori i la gestió institucional (1a part)”.

12 de juliol – El Punt - “Debats sobre la sostenibilitat: el territori i la gestió institucionals (2a part)”.

12 de juliol – Sostenible – “10 raons per soterrar la MAT”.

13 de juliol – Diari de Girona – “Un decàleg impulsat pel CILMA defensa el soterrament de la MAT”.

13 de juliol – El Punt – “Les deu raons per demanar el soterrament de la MAT”.

13 de juliol – Gironainfo.cat – “L’AMMAT exposa arguments a favor del soterrament de la MAT”.
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28 de juliol – Diari de Girona – “Dos estudis de la Generalitat descarten soterrar la MAT entre Bescanó i Santa Llogaia”.

30 de juliol – El Punt – “El lector escriu – Absurditat rere absurditat”.

2 d’agost – Diari de Girona – “Els efectes del retard de la MAT”.

6 d’agost – Hora Nova – “N-II: I si repensem el projecte?”

8 d’agost – Diari de Girona – “De la llenya a la calefacció de biomassa”.

8 de setembre – El Punt – “Propera reunió amb el Cilma”.

22 de setembre – Diari de Girona – “La Setmana de la Mobilitat arrenca avui en 33 municipis”.

13 d’octubre – Diari de Girona – “El Ripollès instal·larà la quarta caldera de biomssa a Llanars”.

14 d’octubre – Jornal – “El premi Medi Ambient CILMA s’obre a actuacions de consum responsable, prevenció de residus i 
reducció de la contaminació”.

17 d’octubre – El Punt – “Per on passa el tren?”

25 d’octubre – Gironainfo.cat – “Editen un fullet del Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques
gironines”.

28 d’octubre – La Comarca d’Olot – “El Cilma edita un fullet del Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les 
comarques gironines”.

16 de novembre – Hora Nova – “Com il · luminar el Nadal?” 

22 de novembre – El Punt – “Un estudi proposa ampliar l’N-II per l’autopista”.

30 de novembre – Setmanari de l’Alt Empordà – “El CILMA fa recomanacions als ajuntaments sobre l’enllumenat nadalenc”.

6 de desembre – Sostenible – “El CILMA fa recomanacions sobre la il · luminació nadalenca”.

24 de desembre – Gironainfo.cat – “El CILMA proposa millores ambientals en l’ampliació de l’AP-7”.

25 de desembre – Diari de Girona – “El Cilma insisteix en ampliar juntes N-II i AP-7 de Girona a Figueres”.

27 de desembre – Sostenible – “El CILMA proposa millores ambientals en l’ampliació de l’autopista AP-7 entre Girona i Figue-
res”.

28 de desembre -  Jornal – “Proposen unir AP-7 i N-II entre Fornells de la Selva i Pont de Molins”.

28 de desembre –Hora Nova – “El CILMA proposa compactar l’AP-7 i l’N-II entre Vilademuls i Pont de Molins”.

30 de desembre – Ecodiari – “Soterrar la MAT és possible”.

30 de desembre – El Punt – “El CILMA aporta novetats tecnològiques que avalen el soterrament de la MAT”.

30 de desembre – Diari de Girona  – El Cilma insisteix en soterrar el tram de la línia entre Bescanó i Santa Llogaia”.



Amb el suport de:


