
 
 

 
 

EL WEB DEL CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT 
DE LES COMARQUES DE GIRONA DUPLICA EL NOMBRE DE VISITES 

EN NOMÉS DOS ANYS 
 
 

El 2009 es van registrar a www.cilma.cat 214.893 visites, una mitjana de 588 al dia 
 

L’apartat més visitat va ser l’agenda ambiental, on es va donar difusió de 309 actes 
 

 
En només dos anys, el web del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les 
Comarques de Girona ha doblat el nombre de visitants, i ha arribat el 2009 als 214.893  
usuaris, que suposen una mitjana de 588 entrades al dia. Aquest espai web es va posar 
en marxa al 2005 i des d’aleshores el nombre de visites s’ha anat multiplicant any rere 
any. La pàgina més visitada al 2009 va ser l’agenda ambiental, que ha suposat el 37% de 
les entrades al web. En aquest entorn s’han publicitat un total de 309 actes de caràcter 
mediambiental que es van realitzar al llarg del 2009, ja siguin jornades, congressos, fires o 
cursos. 
 
La segona pàgina pel que fa a nombre de consultes va ser la d’informació d’interès (el 
22,9%), seguida pel web de mobilitat (22,4%) i l’apartat de premsa i comunicació (10,2%). 
Pel que fa a l’apartat d’informació d’interès –que va registrar gairebé 39.000 visites- el 
més buscat pels internautes han estat les publicacions, seguides per la legislació 
ambiental. 
 
Respecte al web de mobilitat, que es va posar en marxa l’octubre del 2008, cal assenyalar 
que en aquest 2009 ha rebut més de 38.000 visites, entre les quals volem destacar els 
usuaris que consultaven notícies, els que buscaven rutes, els que volien informació sobre 
transport públic col·lectiu, els que van entrar a l’apartat de moure’s a peu o en bicicleta i 
els que optaven per compartir cotxe.  
 
D’entre les comissions de treball, que han generat 6.084 visites, les que han despertat 
més interès han estat la d’eficiència energètica i energies renovables, la d’infraestructures 
i la de qualitat ambiental. 
 
El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona 
agrupa la majoria de municipis de la demarcació, els consells comarcals i la Diputació, 
que en va ser l’organisme impulsor. L’objectiu de l’entitat és promoure el 
desenvolupament sostenible mutjançant la política i la gestió municipal. Des que el CILMA 
va posar en marxa el seu web, al 2005, s’han comptabilitzat gairebé 560.000 visites. 
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