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

Els ajuntaments de Besalú i Aiguaviva seran guardonats amb els premis a la gestió 
sostenible del territori i per la mitigació del canvi climàtic respectivament per 

projectes desenvolupats en aquests municipis

Emma Fernández rebrà el premi al millor suggeriment de mobilitat presentat en el 
portal web de mobilitat sostenible

El Consell també farà uns reconeixements especials  per la seva tasca en la 
preservació i la gestió del medi ambient a l’Obra Social de Caixa Catalunya, a 

l’Associació Salvem Castell de Palamós i al director del Consorci SIGMA Francesc 
Canalías 

El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de  les comarques gironines (CILMA), 
posteriorment a l’Assemblea General anual, celebrarà aquest vespre el desè aniversari de la seva 
creació en un acte organitzat al Castell de Sant Ferran de Figueres i que comptarà amb la 
presència el secretari general per a la Mobilitat del departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, Sr. Manel Nadal; el director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del 
departament de Medi Ambient i Habitatge, Sr. Frederic Ximeno; el president de la Diputació de 
Girona, Sr. Enric Vilert; el delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona, Sr. Jordi 
Martinoy i l’alcalde de Figueres, Sr. Santi Vila, a més dels membres i ex-membres del Consell. 

Durant l’acte, el CILMA lliurarà tres premis i quatre reconeixements. Els ajuntaments de Besalú i 
Aiguaviva seran guardonats amb els premis a la gestió sostenible del territori i per la mitigació del 
canvi climàtic respectivament per projectes desenvolupats en aquests municipis. Emma 
Fernández rebrà el premi al millor suggeriment de mobilitat presentat en el portal web de mobilitat 
sostenible de les comarques gironines. D’altra banda, el CILMA farà uns reconeixements 
especials per la seva tasca en la preservació i la gestió ambiental a les comarques gironines a 
l’Obra Social de Caixa Catalunya, a l’Associació Salvem  Castell de Palamós, a Francesc 
Canalias, director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de  la Garrotxa (SIGMA). Així 
mateix, es farà un reconeixement a Pere Maluquer, impulsor i primer president del CILMA. 

El treball en equip dels municipis

El president del CILMA, Lluís Lloret vol destacar que el treball conjunt entre els municipis té molts 
avantatges, i en aquest sentit assenyala que “defensar el territori davant de projectes 
d’infraestructures clarament deficients tan sols és possible des de la cohesió del conjunt de 
municipis afectats i aportant sobretot alternatives rigorosament viables”. Lloret posa com a 
exemple l’enorme inversió complementària assumida en mesures correctores de l’efecte barrera 
del TGV, l’evidència de la viabilitat tècnica i econòmica de soterrar la MAT de Bescanó a Santa 
Llogaia i el seu ramal a Riudarenes, o la necessitat imperant de permeabilitzar amb mesures 
correctores l’ampliació de l’AP7 i el desdoblament de l’A2.



El president també destaca la tasca del CILMA en aquests deu anys en el foment de la mobilitat 
sostenible i segura, i en la lluita contra el canvi climàtic, en la nova cultura de l’aigua, de la gestió 
ordenada dels residus o de la conservació eficient del sistema litoral. Tot plegat, buscant vies de 
cooperació amb d’altres organismes i administracions competents en matèria ambiental, que han 
donat els seus fruits en diversos convenis. Lloret avança la voluntat de continuar treballant en 
aquesta línia, amb un servei cada vegada més sòlid, participat i eficient.

Seguidament de Lloret també parlaran el delegat territorial, Jordi Martinoy, i el president de la 
Diputació, Enric Vilert. L’historiador, museòleg, i membre de Justícia i Pau, Joan Surroca, oferirà 
una ponència magistral sota el títol d’“Economia ecològica”. Surroca és una de les primeres 
persones que ha divulgat el concepte de “decreixement sostenible” a Catalunya.

Premi Medi Ambient a iniciatives locals

Durant aquest acte de celebració es farà lliurament dels guardons al Premi Medi Ambient a 
iniciatives locals, que el CILMA convoca des de l’any 2002. L’objectiu d’aquest premi és 
reconèixer aquelles actuacions de caràcter innovador i exemplaritzant dutes a terme per qualsevol 
dels ens locals de les comarques de Girona. Enguany es valoren les accions de gestió sostenible 
del territori i de mitigació del canvi climàtic i els guardonats rebranun trofeu i un xec per valor de 
2.500 euros.  

L’Ajuntament de Besalú rebrà el premi Gestió sostenible del territori, que el recull el regidor Joan 
Sarquella de mans del Lluís Lloret, president del CILMA, pel projecte Minimització del consum 
d'aigua a la piscina municipal  de Besalú i recuperació de les aigües residuals, el qual 
destaca per 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'aproximadament el 90% de les aigües residuals. 

Frederic Ximeno, director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del departament de 
Medi Ambient i Habitatge lliurarà el premi Mitigació del canvi climàtic a Secundino López , alcalde 
d’Aiguaviva, pel projecte presentat per aquest municipi per l’Ús d'energies renovables al nou 
centre polivalent "La Torrentera". En aquest projecte cal destacar la promoció de les energies 
renovables geotèrmica i solar en la construcció d’un nou equipament municipal. Aquesta iniciativa 
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.

A més, també rebran diplomes de participació els següents ajuntaments:
- Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós pel projecte 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

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

- Ajuntament de Lloret de Mar per la iniciativa Mitigació del canvi climàtic en l'àmbit de la 
mobilitat sostenible

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

- Consell Comarcal de la Selva per la iniciativa SELWA: un sistema participatiu de gestió dels 
recursos hídrics a escala local a la comarca de la Selva



Premi al millor suggeriment de mobilitat

Per la seva banda, el  secretari general per a la Mobilitat del departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, Manel Nadal, farà el lliurament d’una bicicleta plegable al millor suggeriment de 
mobilitat presentat en el portal web de mobilitat sostenible i segura de les comarques gironines, 
que recau a mans d’Emma Fernández, enginyera tècnica agrícola de Banyoles, per la seva 
proposta de potenciació dels desplaçaments segurs de l’alumnat a peu i/o bicicleta. 

Reconeixements especials a una institució, una entitat i una persona

En aquest desè aniversari, el CILMA també ha volgut fer uns reconeixements especials a una 
institució, una entitat i una persona que s’han destacat en la preservació i la gestió del medi 
ambient a les comarques gironines.

En aquest sentit, el reconeixement a la institució serà per l’Obra Social de Caixa Catalunya, per 
la tasca realitzada, fins ara per la seva Fundació Territori i Paisatge –actualment Àrea de Medi 
Ambient de l’Obra Social Caixa de Catalunya- en que cal destacar la conservació del patrimoni 
natural i del paisatge, a més de la tasca de conscienciació ambiental de la població. Aquest 
reconeixement serà lliurat per Pere Bosch, exvicepresident del CILMA, a Antoni Arimon, director 
territorial Catalunya – Est de Caixa Catalunya. 

Les línies bàsiques d’actuació de l’actual àrea de medi ambient de l’Obra Social de Caixa 
Catalunya consisteixen en l’adquisició de parts del territori que representen ambients naturals ben 
conservats per gestionar-los posteriorment amb la col·laboració d’entitats conservacionistes, 
d’altres organitzacions no governamentals i de les administracions públiques, així com la 
col·laboració en projectes de conservació de la natura i fer una tasca d’educació continuada.

L’entitat reconeguda pel CILMA en aquest aniversari és l’Associació Salvem Castell de 
Palamós, per la tasca realitzada des de principis dels noranta per evitar la urbanització del 
paratge i la plana de Castell, mitjançant l’organització de multitud d’actes i activitats per reivindicar 
els seu tres objectius principals: aconseguir la requalificació de l’espai, la seva inclusió en el PEIN 
i la realització d’un Pla de Gestió. Susanna García, última presidenta de Salvem Castell de 
Palamós, recullirà el premi que el lliurarà Pere Maluquer, primer president del CILMA. 

L’any 1992 hi ha la primera aparició de l’Associació demanant que no s’urbanitzi l’espai, ja que hi 
havia la previsió de fer-hi, habitatges, un hotel, un camp de golf  i un estany a la zona esportiva. 
Per la pressió popular, l’any 1993 el ple de l’Ajuntament de Palamós va aprovar fer un referèndum, 
amb el resultat d’un 70% dels votants que van aprovar NO urbanitzar l’espai. L’any 1996 el TSJC 
declara no urbanitzable Castell. A principis de l’any 2000, la Generalitat paga 2.400 milions de 
pessetes per una part del paratge i l’any 2001, urbanisme requalifica el paratge i la plana, que 
finalment, forma part de Castell-Cap Roig que es troba inclòs al Pla d’espai d’interès natural des 
de 2003 i també forma part de la Xarxa Natura 2000.

Finalment el CILMA vol reconèixer la tasca desenvolupada per Francesc Canalias, director 
del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) pel seu lideratge en la 
direcció d’un equip de professionals en la gestió del medi ambient i la salut pública de la comarca 
de la Garrotxa assolint els objectius de sostenibilitat, en el marc de les competències de les 
administracions públiques que l’integren. Canalias  rebrà el reconeixement de mans de Josep 
Amat, exvicepresident del CILMA. 

El SIGMA té la responsabilitat de la gestió mediambiental de la comarca de la Garrotxa, sobretot 
en la gestió dels residus i sanejament de la zona. Els seus objectius són la prestació de serveis en 
medi ambient, salut pública i emergències, així com la realització d’estudis, plans i programes que 
han de permetre la presa de decisions més encertades pel territori, dins les seves competències.



Reconeixement a l’impulsor i primer president del CILMA

Finalment, el Consell vol fer un especial reconeixement al que va ser l’impulsor i primer president 
del CILMA, Pere Maluquer, que des de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona va 
impulsar un ambiciós programa de foment de la sostenibilitat específic per al món local, amb tres 
línies bàsiques d’acció: una metodologia concreta per a dur a terme els Plans d’Acció Local per a 
la Sostenibilitat (PALS), un fons de finançament a disposició dels ens locals, i la creació del propi 
CILMA.
 

La clausura de l’acte anirà a càrrec de Frederic Ximeno, director general de Polítiques 
Ambientals i Sostenibilitat del departament de Medi Ambient i Habitatge; Manel Nadal, secretari 
general per a la Mobilitat del departament de Política Territorial i Obres Públiques i Santi Vila, 
alcalde de Figueres. Finalment es farà un sopar al mateix Castell de Sant Ferran.  
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