
         
NOTA DE PREMSA

EL CILMA I EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 
COL·LABORARAN PER IMPULSAR MESURES PER MITIGAR EL CANVI 
CLIMÀTIC ENTRE ELS ENS LOCALS DE LES COMARQUES GIRONINES

L’acord també preveu el desplegament del Pla d’Acció per a la Mitigació del Canvi 
Climàtic, així com l’organització d’una  jornada sobre aquesta temàtica

El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona 
(CILMA) i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
han signat un protocol de col·laboració amb l’objectiu  d’assessorar i facilitar informació 
als ens locals que així ho desitgin per implantar  mesures que afavoreixin la mitigació del 
canvi climàtic.

Aquest conveni, que s’ha signat en les darreres setmanes, preveu  l’intercanvi i posada en 
comú de la informació disponible sobre els impactes  del canvi climàtic, de les eines i 
experiències sobre mesures de mitigació i d’adaptació, específiques per a ens locals. 
També contempla que es posin en comú els Indicadors de Sostenibilitat que han de fer 
possible una avaluació objectiva. A més, tant el departament com el CILMA es 
comprometen a participar conjuntament en el desplegament de la Pla d’Acció per a la 
Mitigació del Canvi Climàtic, en el seu apartat sobre ens locals. Aquest Pla per al 
compliment del protocol de Kyoto, té l’objectiu de contribuir al compromís de l’Estat 
espanyol en aquesta qüestió, i al mateix temps, d’incorporar els  acords que s’estan 
negociant a Europa per a la reducció dels gasos amb efecte hivernacle.

Una altra de les  accions previstes és l’organització conjunta d’una jornada de treball sobre 
el canvi climàtic i el món local, així com col·laborar en estendre en el territori gironí els 
compromisos internacionals promoguts per Nacions Unides.

El CILMA ha valorat molt positivament la signatura d’aquest acord. De fet, el Consell ja 
treballa des de fa anys en la mitigació del canvi climàtic a través d’una de les  seves 
comissions, amb diferents  jornades i tallers. L’octubre passat, el CILMA va promoure la 
signatura d’un manifest a favor del canvi climàtic, al qual s’hi han adherit més de 60 ens 
locals gironins.

Per a més informació, podeu trucar al 679 48 62 77 (Anna). Moltes gràcies.


