
         
 
 
 

 
NOTA DE PREMSA 
 

EL CILMA CELEBRARÀ EL SEU DESÈ ANIVERSARI EN UN ACTE 
AL CASTELL DE SANT FERRAN DE FIGUERES 

El president, Lluís Lloret, assenyala que la força de l’entitat és el consens al 
que arriben tots els ens locals adherits al CILMA en la defensa del territori 

 
El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona 
(CILMA) celebra enguany el seu desè aniversari i ho farà amb un acte al castell de Sant 
Ferran de Figueres el proper 22 de maig. El president del CILMA, Lluís Lloret, ha valorat 
molt positivament la trajectòria de l’entitat i ha assenyalat deu fites importants que han 
marcat la vida del Consell. Lloret ha fet un fort incís en el paper que juga el CILMA, com 
a plataforma que aplega 183 municipis, els 8 consells comarcals i la Diputació de Girona. 
“Els ajuntaments, a través del CILMA, tenim una eina potent per dur a terme diferents 
accions globalitzadores que no es podrien fer efectives a nivell local; la nostra força és la 
suma de tots els integrants”. 

 

Lloret ha assenyalat que el CILMA s’ha convertit en aquests deu anys, en un “organisme 
respectat, tant pel ciutadà com per les mateixes administracions”. L’objectiu és defensar el 
territori des del punt de vista mediambiental, amb accions que es duen a terme per 
unanimitat.  

 

Lloret ha destacat diferents moments de la trajectòria de l’entitat que han significat un pas 
endavant, com ara la signatura del manifest de Palol de Sabaldòria el 2002 (amb l’adhesió 
dels municipis afectats pel traçat del TGV i la proposta de mesures correctores); el 
manifest contra el canvi climàtic (que han signat més de 60 ens locals) o la posada en 
marxa de la web de mobilitat sostenible, a través de la qual l’usuari pot consultar diferents 
itineraris amb transport públic, bicicleta o vehicle compartit. El president també ha recordat 
tots els estudis que s’han presentat defensant la viabilitat del soterrament de la MAT en el 
tram Bescanó-Santa Llogaia i ramal de Riudarenes. Així, ha assenyalat que la 
compareixença que es va dur a terme la setmana passada davant la Comissió 
dʼEconomia, Finances i Pressupost del Parlament de Catalunya “obre una porta a que es 



dugui a terme aquesta mesura”. En aquest sentit, els diferents grups polítics debatran 
l’estudi presentat pel CILMA (en el qual es defensa el soterrament al seu pas per les 
comarques de Girona des del punt de vista tècnic i econòmic) i en el termini de dos o tres 
mesos, podrien fer una avaluació de la proposta. 

A continuació, us enumerem els “10 moments CILMA”, és a dir, els deu projectes o 
iniciatives més importants que ha dut a terme el Consell en aquests darrers deu anys: 

 
1.- CONSTITUCIÓ DEL CILMA (1999) 
El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) 
es va constituir l’any 1999, integrat per un gran nombre d’ajuntaments, consells comarcals 
i la Diputació de Girona. L’objectiu és promoure el desenvolupament sostenible mitjançant 
la política i la gestió municipal. Per fer-ho, el CILMA impulsa la cohesió dels ens locals i la 
mobilització solidària per tal d’emprendre iniciatives conjuntes a favor del medi ambient. 
 
 
2.- EL WEB DEL CILMA (2001) 
La pàgina web del CILMA (www.cilma.cat) es va posar en marxa l’any 2001, i a l’any 
2005 es va renovar per tal de fer-la més operativa. L’any 2008 va registrar poc més de 
166.000 entrades, i s’hi pot trobar informació ambiental, enllaços, legislació, les activitats i 
informes realitzats en el marc de les diferents comissions, agenda d’activitats tant del 
CILMA com d’altres entitats. 
 
 
3.- JORNADES I CURSOS DE FORMACIÓ 
El CILMA ha organitzat diverses jornades i cursos de formació de distintes temàtiques, 
que han comptat amb una bona participació. Des dels inicis, s’ha intentat oferir informació 
i formació als ens locals. Cal destacar el Taller de millora del programa de suport als plans 
d’acció local per a la sostenibilitat que es va dur a terme el 15 de març de 2007, al Centre 
Cultural la Mercè de Girona. L’objectiu era crear un espai de trobada entre tots els agents 
dels comarques de Girona implicats en el desenvolupament de les Agendes 21 Locals. 
 
 
4.- SIGNATURA DEL MANIFEST DE PALOL SABALDÒRIA (VILAFANT 2002)  
Els municipis afectats pel traçat del TGV a les comarques de Girona van signar el 15 de 
juny de 2002 a Palol de Sabaldòria (Vilafant) un manifest impulsat pel CILMA per tal de 
constituir una taula de negociació i representació única. El manifest demanava, entre 
altres qüestions, l’aplicació de mesures correctores i una proposta de traçat. 
Posteriorment, es va comparèixer al Senat i es van acceptar part d’aquestes mesures, 
amb un increment de pressupost del TGV de 400 milions d’euros al seu pas per les 
comarques de la Selva i el Pla de l’Estany.  
 
 
5.- PREMIS CILMA 
El CILMA ha instaurat, des del 2002, el Premi Medi Ambient a Iniciatives Locals de les 
comarques de Girona, amb l’objecte de reconèixer les actuacions de caràcter innovador o 
exemplificant que han dut a terme els ens locals.  
 
 
6.- MINIMITZACIÓ DE L’IMPACTE DE LA MAT 
S’han redactat estudis i s’està treballant per minimitzar els impactes ocasionats per la línia 



de 400 kV a les comarques gironines, mitjançant propostes de soterrament, compactació i 
desmantellament de línies elèctriques. L’any 2008 es va presentar un estudi que demostra 
la viabilitat tècnica i econòmica de l’opció soterrada. En aquest mateix sentit, la setmana 
passada es va dur a terme una compareixença davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost del Parlament de Catalunya, per defensar la viabilitat d’aquesta proposta.  
 
 
7.- MESURES CORRECTORES PER A L’AMPLIACIÓ DE L’AP-7 I EL 
DESDOBLAMENT DE L’A-2 
EL CILMA ha treballat per prioritzar les mesures correctores de l’efecte barrera en 
l’ampliació de l’AP-7 i el desdoblament de l’A-2. Aquesta tasca es va concretar en una 
proposta l’any 2007 i  en una proposta de mínims l’octubre de 2008. Les mesures 
suggerides permeten garantir la funcionalitat dels 23 espais connectors ecològics i 
paisatgístics que uneixen tot el sistema litoral gironí amb el conjunt d’espais de l’interior. 
 
 
8.- PORTAL DE MOBILITAT DE LES COMARQUES DE GIRONA (2008) 
EL  CILMA va presentar, l’any 2008, un portal web a través del qual els ciutadans poden 
conèixer totes les propostes d’ecomobilitat, és a dir, saber com desplaçar-se per les 
comarques de Girona sense haver d’agafar el vehicle particular. Aquest portal web inclou 
información sobre rutes, horaris, compartir cotxe o carrils per a bicicletes. 
(www.cilma.cat/mobilitat). 
 
 
9.- MANIFEST CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 
El CILMA ha promogut diverses inciatives pel que fa  a la problemàtica del canvi climàtic. 
Així, el novembre de 2004 a signar un conveni de col·laboració científica amb el 
Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció de la Universitat de Girona 
(UdG) amb la finalitat de redactar un model d’Ordenança Municipal de Construcció 
Sostenible. El resultat va ser un text tècnic, amb format normatiu, l’esborrany del qual es 
va presentar a la Jornada “Construcció sostenible a les comarques gironines”, del 20 
d’abril de 2007. A més, l’any passat es va redactar el manifest “Municipis gironins contra 
el canvi climàtic”, al qual s’hi han adherit més d’una seixantena d’ens locals, en el qual es 
recull el compromís de reduir les emissions de CO2, de conscienciar i sensibilitzar la 
ciutadania sobre aquest procés, així com donar prioritat a les accions contra el canvi 
climàtic derivades del programa de l’Agenda 21 Local. 
 
 
10.- CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB DIFERENTS ENTITATS 
Des dels seus inicis, el CILMA ha signat convenis de col·laboració amb diferents entitats i 
institucions, com la Universitat de Girona o la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, entre altres. 
 
Per a més informació, podeu trucar al 679 48 62 77 (Anna). Moltes gràcies!! 
 
 
 
 



  
 

 
 
 


