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Lliurament del II Premi Medi Ambient a iniciatives 
locals de les comarques de Girona 2002 
 
El II Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de 
Girona 2003 s’ha atorgat de forma compartida a l’Ajuntament de 
Vilafant pel projecte “Campanya d’implantació del Compostatge 
casolà a Vilafant” i al Consorci Mediambiental de la Selva pel 
projecte “Promoció comarcal de la recollida porta a porta de la 
fracció orgànica de residus municipals i de rebuig. Prova pilot a 
Vilobí, Salitja i Sant Dalmai”. El lliurament de guardons ha tingut lloc 
aquest dimecres 17 de desembre al saló de plens de la Diputació de 
Girona. Els guardons han estat recollits pels senyors Paulí 
Fernández, Alcalde de l’Ajuntament de Vilafant i Jordi Iglesias, 
President del Consell Comarcal de la Selva de mans del Sr. Miquel 
Noguer, President del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi 
Ambient de les Comarques de Girona (CILMA).  
 
Els criteris del Jurat per analitzar i valorar els projectes premiats han 
estat el caràcter innovador i exempleritzant en la prevenció i gestió 
dels residus; el caràcter exportable a municipis petits i mitjans; la 
seva contribució al canvi d’actituds de la població; l’aportació en la 
millora ambiental al contribuir a reduir, reutilitzar i reciclar els residus 
que es generen d’origen i que el fet de dipositar les deixalles als 
abocadors pot ser la forma més fàcil però, a llarg termini, la més 
cara econòmica i ambientalment. 
 
 



 
El projecte premiat “Campanya d’implantació del Compostatge 
casolà a Vilafant”, impulsat i promogut per l’Ajuntament de Vilafant 
consisteix a instal·lar en els habitatges de Vilafant que ho sol·liciten 
un compostador, amb el qual poden reciclar els residus orgànics, 
obtenint compost que poden utilitzar al jardí. 
 
Aquesta campanya es va poder iniciar de manera ambiciosa gràcies 
a la dotació econòmica del Premi a les Iniciatives Locals per a la 
Sostenibilitat 2002 del Departament de Medi Ambient. Per dur a 
terme la difusió del projecte, així com la realització d’un seguit de 
programes de ràdio, es va signar un conveni amb la Institució Alt 
Empordanesa de Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN).  
 
L’altre projecte premiat, presentat pel Consorci Mediambiental de la 
Selva, té per objectiu la implantació del servei de recollida de la 
fracció orgànica pel sistema porta a porta per tal d’augmentar el 
percentatge de recollida selectiva, reduir la quantitat de residus 
destinats a l’abocador i apropar el servei a la ciutadania oferint un 
millor servei i optimitzant els seus costos.  
 
Aquesta campanya s’ha realitzat en el municipi de Vilobí d’Onyar 
(Vilobí, Sant Dalmai i Salitja) i ha comptat amb la col·laboració i el 
patrocini de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, la Junta de Residus i el 
Consell Comarcal de la Selva. 
 
Aquest Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de 
Girona 2003 s’ha lliurat aquest any per segona vegada i els 
guanyadors han estat premiats amb un guardó i amb una dotació 
econòmica de 1.500 € per cadascun dels dos projectes. A l’acte de 
lliurament dels premis hi han assistit representants dels projectes 
que hi optaven que han rebut un diploma. El jurat ha volgut destacar 
l’alt nivell de participació de la Comarca de la Selva a la present 
edició del Premi. 



. 
 
 
Notes: 
 
S’adjunta relació del jurat (annex 1)  
S’adjunta relació de projectes presentats (annex 2) 
 
 
Per més informació: 
 
Carles B. Gorbs 
Responsable de premsa i comunicació del CILMA 
Tel. mòbil: 629 151 930 
 
CILMA 
Santa Eugènia, 10, 4t 
17005 Girona 
Tel. 972 42 61 05 
cilma@ddgi.es
 
 
 
 
Girona, 17 de desembre de 2003 
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ANNEX 1 
 

COMPOSICIÓ DEL JURAT 

Atès el que diu el punt 7 de les bases de la convocatòria, la 
composició del jurat, és la següent: 
 
• El president del CILMA, Sr. Miquel Noguer. 
 
• El responsable de la Comissió de Sensibilització i Educació 

Ambiental del CILMA, Sr. Josep Turbau. 
 
• En representació de l’administració local: 
 

- Sr. Francesc Canalias, expert en medi ambient de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM). 
 
- Sr.  Joan Gaya, expert en medi ambient de la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC). 
 
- Sr. Jaume Hidalgo, coordinador de medi ambient de la 
Diputació de Girona. 
 

• En representació del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, Sr. Josep M. Dacosta, tècnic de la 
delegació territorial de Girona. 

 
• En representació del camp universitari, Sr. Manel Poch, 

catedràtic d’enginyeria química de la Universitat de Girona. 
 
• En representació del món empresarial, Sr. Josep Serra, 

president de la FOEG. 
 
• En representació de les ONG’s, Sr. Sergi Nuss, membre de 

l’Associació Naturalistes de Girona (ANG). 
 
• En representació dels mitjans de comunicació, Sr. Enric 

Matarrodona, president de la demarcació de Girona del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya. 

 



 

ANNEX 2 
 

LLISTAT DE PROJECTES I/O ACTUACIONS PRESENTADES 

 
- Ajuntament de Cadaqués. 

Restauració del Far de Cap de Creus. 
 
- Ajuntament de Calonge. 

Implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental a les platges de 
Calonge – Sant Antoni. 

 
- Ajuntament de Roses.  

Procés d’Implantació del Sistema Europeu de Gestió 
Mediambiental (EMAS) a les platges urbanes i al passeig 
marítim de Roses. 

 
- Ajuntament de Santa Pau. 

Actuació ambiental en el municipi de Santa Pau. 
 
- Ajuntament de Tossa de Mar.  

Re – Selva 2003, al parc de Sa Riera. 
 
- Ajuntament de Vidreres.  

Projecte global del Centre Cívic municipal de Vidreres: 
Agenda21, Pla Estratègic del massís d’Ardenya – Cadiretes, 
Aula de Natura. 

 
- Ajuntament de Vilafant.  

Campanya d'Implantació del Compostatge Casolà a Vilafant 
 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà.  

Campanya: Ja tries ?. 
 
- Consell Comarcal de la Cerdanya. 

Contracte de riu transfronterer Segre. 



           
 
 
 
- Consell Comarcal de la Selva 

Taula Sectorial de planejament i construcció sostenibles a la 
Selva. 

 
- Consell Comarcal de la Selva 

Introducció de criteris de sostenibilitat a les Escoles – Taller i 
Tallers d'Ocupació del Consell Comarcal de la Selva. 
 

- Consorci Mediambiental de la Selva 
Promoció comarcal de la recollida porta a porta de la fracció 
orgànica dels residus municipals. Prova pilot a Vilobí, Salitja i 
Sant Dalmai. 
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