
 

 

 

 
 
 
 
NOTA DE PRENSA 
 

UN TOTAL DE 62 ENS LOCALS GIRONINS S’ADHEREIXEN AL 
MANIFEST CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC PROMOGUT PEL CILMA   

I L’AJUNTAMENT DE LLORET 
 

El CILMA lliurarà el document a diferents institucions catalanes i espanyoles, 
a la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea i a l’ICLEI 

(associació internacional de govern locals per a la sostenibilitat)  
Els municipis adherits han fet sentir la seva veu a les sessions dels governs 
locals pel clima a Poznan, una trobada paralel·la a la Conferència de les parts 

de Nacions Unides contra el canvi climàtic 
 
Un total de 62 ens locals (entre ajuntaments i consells comarcals) de les comarques de 
Girona s’han adherit a través del CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de 
les comarques gironines) al manifest que porta per títol Municipis gironins contra el canvi 
climàtic, mitjjançant el qual es comprometen a dur a terme accions per mitigar-ne els 
efectes. La veu d’aquests municipis s’ha fet sentir a les sessions dels governs locals pel 
clima que es va celebrar el desembre pasat a Poznan (Polònia), en la qual hi han participat 
representants de l’Ajuntament de Lloret de Mar, impulsor juntament amb el CILMA del 
manifest. 
 
Aquest document es va consensuar a la jornada del passat 26 de setembre, organitzada pel 
CILMA i l’Ajuntament de Lloret. Tot i que en un primer moment s’hi van sumar 14 
municipis, paulatinament s’hi han anat afegint diferents ens locals gironins que han aprovat 
mitjançant un acord de Ple el document. Ara són un total de 58 els ens locals adherits,a 
més de quatre Consells Comarcals. El CILMA, que ha centralitzat tots els suports, ha 
elaborat un petit informe que, juntament amb una còpia de tots els acords municipals, 
s’enviarà a les següents administracions i entitats: Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Xarxa 
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, el Ministerio 
de Medio Ambiente, Oficina del Cambio Climàtico, Red Española de Ciudades por el 
Clima, Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea i ICLEI (associació 
internacional de governs locals per a la sostenibilitat). 
 
Les comarques gironines, a Poznan 
Representants de l’Ajuntament de Lloret van viatjar a Poznan (Polònia), a principis de 
desembre per participar a les sessiones dels Governs Locals pel Clima organitzades per 
l’ICLEI. Aquestes jornades coincidien amb la Conferència de les parts (COP14) de Naciones 
Unides contra el canvi climàtic. El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Lloret, Ignasi 
Riera, va lliurar al director Regional de l’ICLEI a Europa, Gino Van Begin, els acords dels 



ens locals gironins i el manifest. Aquesta trobada prepara el proper compromís, a 
Copenhaguen aquest any, on s’ha de negociar un nou protocol que substitueixi el de Kyoto, 
que deixarà de tenir vigència el 2012. Els ens locals reclamen que els deixin intervenir en 
aquest procés i més, si es té en compte que tenen un gran potencial per aconseguir 
reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en les seves respectives àrees 
geogràfiques. 
 
El compromís dels ens locals gironins 
El manifest Municipis gironins contra el canvi climàtic recull, entre d’altres, el compromís 
dels ens locals de reduir les emissions de CO2, de conscienciar i sensibilitzar la ciutadania 
sobre aquest procés, així com la priorització d’accions contra el canvi climàtic derivades del 
programa de l’Agenda 21. També demana a la Comissió Europea i a les administracions 
nacionals i autonòmiques el finançament necessari per poder implemetar accions concretes. 
 
 
Us adjuntem el manifest i llistat d’ens locals adherits 
 
Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu trucar al 679 48 62 77 (Anna) o bé consultar 
el web www.cilma.cat. Moltes gràcies!! 
 


