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Avui, 30 d’abril de 2003, s’ha celebrat a l’Hotel Fornells Park de Fornells de la Selva la 
conferència “Desenvolupament i Perspectives del Programa de Gestió de Residus 
Municipals 2001/2006 (PROGREMIC) a les comarques de Girona”. Aquesta 
conferència ha estat organitzada pel Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient 
de les Comarques de Girona (CILMA) i ha anat a càrrec del Sr. Ramon Tella, gerent 
de la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya.  

L’objectiu de la conferència ha estat donar a conèixer com s’està assolint la recollida 
selectiva de residus i el desenvolupament de les infrastructures necessàries a les 
nostres comarques en aquesta primera fase 2001-03. Una de les principals novetats 
del nou programa, segons ha comentat Ramon Tella, ha estat la definició d’un nou 
tipus de residu municipal, el d’origen comercial, el qual s’ha de gestionar per circuits 
paral·lels i específics atès el seu important volum. 

Ramon Tella ha apuntat que la generació de residus municipals a les comarques de 
Girona al llarg de l’any 2002 (domiciliaris i comercials) va ser de 466.732,19 tones, el 
que suposa un increment del 4,29% respecte l’any 2001. 

Durant la conferència s’han posat de manifest les diverses actuacions que ha portat a 
terme la Junta de Residus en el seu suport a les diverses administracions locals de les 
nostres comarques, i que ha suposat que els municipis gironins disposin avui d’un total 
de 43 deixalleries fixes i 7 mòbils, de manera que s’hauran assolit els objectius fixats 
pel període 2001-2003. 

També s’han exposat els objectius previstos en la segona fase 2003-06, en la que es 
pretén valoritzar fins un 69% dels residus i disminuir la quantitat que va a deposició 
controlada en un 31%. En aquest sentit, Ramon Tella ha remarcat els següents 
objectius dins d’aquesta segona fase del PROGREMIC 2003-06: 

• Estendre el servei de deixalleries a la totalitat de la població amb la millora i 
complement de la xarxa de deixalleries i el foments de les deixalleries mòbils. 

• Minimitzar el rebuig, posant a l’abast dels ens locals les plantes pel foment 
de la recollida selectiva dels diferents corrents de residus. 

• Potenciar la recollida dels residus especials generats a les llars (frigorífics, 
piles, fluorescents...) 

• Fomentar els circuits de recollida en establiments comercials amb acords 
voluntaris per la minimització i per la implantació de recollides específiques. 



Assemblea General 

Tot seguit s’ha celebrat l’Assemblea General del Consell d’Iniciatives Locals per al 
Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA). En aquesta assemblea s’ha 
informat sobre les darreres activitats efectuades, s’ha aprovat el pressupost d’aquest 
any 2003 –que puja a 167.360 €– i s’ha donat a conèixer la memòria d’objectius per a 
l’any 2003. Dins d’aquests objectius s’ha aprovat incrementar la dotació d’enguany del 
Premi Medi Ambient a iniciatives local de les comarques gironines fins a 3.000 €. 

El CILMA és una institució integrada per bona part dels ajuntaments de les comarques 
de Girona –139–, la totalitat dels consells comarcals i la mateixa Diputació de Girona. 
El seu objectiu principal és promoure el desenvolupament sostenible, així com 
vincular-se a xarxes més amplies d’altres regions. El CILMA, a més, vol esdevenir 
fòrum de debat i d’intercanvi d’experiències en matèria de medi ambient, així com de 
promoció de les Agendes 21 locals entre els municipis de les nostres comarques. 

 

Girona, 30 d’abril de 2003 

 
Per més informació: 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA - Tel. 629 151 930 
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