
 
 
 

 
 
 
 
 

EL CILMA LLIURA AQUEST CAP DE SETMANA EL PREMI  
MEDI AMBIENT A INICIATIVES LOCALS PER A LA MITIGACIÓ  

DEL CANVI CLIMÀTIC  
 

L’acte se celebrarà al centre polivalent “La Torrentera” d’Aiguaviva, edifici 
que funciona amb energia geotèrmica i solar i que l’any passat va ser el 

guanyador del premi 
 

L’entitat també ha convocat prèviament la seva Assemblea General 
 

 
El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de 
Girona (CILMA) celebrarà, el proper dissabte 5 de juny, la seva Assemblea 
General i posteriorment lliurarà els premis Medi Ambient a iniciatives locals per a la 
mitigació del canvi climàtic de les comarques gironines. L’acte es durà a terme a al 
centre polivalent “La Torrentera” d’Aiguaviva, edifici que l’any passat va guanyar el 
primer premi d’aquesta convocatòria. 
 
El CILMA planteja aquest premi amb l’objectiu de reconèixer aquelles actuacions 
de caràcter innovador i exemplaritzant que duen a terme els ens locals a les 
comarques de Girona. Aquesta distinció està dotada amb 5.000 euros i el jurat està 
integrat per representants del CILMA, dels ens locals, del departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de la Universitat de Girona, del 
món empresarial, d’una entitat naturalista i dels mitjans de comunicació.  
 
L’any passat, el Premi Medi Ambient es va dividir en dos apartats. El de mitigació 
del canvi climàtic va recaure en l’Ajuntament d’Aiguaviva, pel projecte presentat per 
aquest municipi per l’ús d'energies renovables al nou centre polivalent "La 
Torrentera". En aquest projecte es va destacar la promoció de les energies 
renovables geotèrmica i solar en la construcció del 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. 
 
L’Ajuntament de Besalú va rebre el premi Gestió sostenible del territori, pel projecte 
“Minimització del consum d'aigua a la piscina municipal de Besalú i recuperació de 
les aigües residuals”, el qual va destacar 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. 
 
Prèviament a l’atorgament dels premis, el CILMA celebrarà la seva Assemblea 
General en la qual, entre d’altres qüestions, s’elegiran tres nous representants de la 
Junta Executiva: el representant comarcal de La Cerdanya, el del Gironès i el de 
municipis entre 1.001 i 5.000 habitants. Posteriorment, es realitzarà una 
presentació i visita guiada al centre polivalent. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Girona, 31 de maig de 2010 

  Dia: dissabte, 5 de juny de 2010 
  Lloc: Centre polivalent La Torrentera dʼAiguaviva 
 
  PROGRAMA 
 
  10 h   Assemblea general (acte només obert als membres del CILMA) 
 
Obert a tothom 
 

  11.30 h   Presentació i visita guiada al centre polivalent La Torrentera 
  12.30 h   Liurament premi Medi Ambient a iniciatives locals. 
   13 h Refrigeri 
 
 
 
 


