
NOTA DE PREMSA

EL CILMA DEDICA EL SEU BUTLLETÍ A ANALITZAR 
LES POSSIBILITATS D’IMPLANTACIÓ D’ENERGIA EÒLICA 

A L’ALT EMPORDÀ

La publicació s’ha enviat a tots els ens locals i institucions de la
demarcació, així com a entitats i associacions mediambientals

El reportatge central exposa set possibles zones d’implantació, així com el model 
de gestió territorial de l’energia eòlica de l’Alt Empordà

El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona 
(CILMA) ha dedicat bona part del seu butlletí a analitzar les  possibilitats d’implantació 
d’energia eòlica a l’Alt Empordà. El reportatge central de la revista, elaborat per l’Institut 
Cerdà, exposa las possibilitats  d’ordenació de l’energia eòlica a aquesta comarca i en 
determina set possibles zones. La informació es completa amb un article de Josep Puig i 
Box, vicepresident d’Eurosolar, l’associació europea per las energies renovables; amb els 
exemples d’altres ciutats europees que han optat per les energies renovables (Samsoe a 
Dinamarca i Schönau a Alemanya) i amb un text sobre l’energia mini eòlica. La revista del 
CILMA es publica periòdicament i s’envia a tots els ens locals i institucions de la 
demarcació, així com a entitats i associacions mediambientals.

En una edició de 28 planes, el butlletí analitza, a través d’un reportatge, el territori de 
possible implantació segons la normativa sectorial, territorial i urbanística, defineix 28 
zones d’implantació possible i finalment se’n determinen 7 sectors (agrupacions de 
zones), dels quals se’n descarten dos  perquè contenen espais protegits. El reportatge 
està acompanyat d’articles sobre l’illa danesa de Samsoe, que en només deu anys ha 
passat de ser totalment independent amb energies renovables, i de la ciutat alemanya de 
Schönau, que a través  d’una iniciativa popular, ha posat fi al subministrament d’energia 
nuclear. Per completar el butlletí, s’explica quin és el concepte d’energia mini eòlica i 
quina és la legislació actual en energia eòlica.

En el butlletí, hi ha també una presentació de l’entitat naturalista IAEDEN i diverses 
informacions sobre les activitats  que ha dut a terme el CILMA en els darrers  mesos. La 
revista la podeu trobar a la pàgina web del cilma, a www.cilma.cat.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu trucar al 679 48 62 77 (Anna) o bé
consultar el web www.cilma.cat. Moltes gràcies!!
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