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Lliurament del III Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les 
comarques de Girona 2004 
El III Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona 2004 
s’ha atorgat al projecte “Els rats-penats del convent de Santa Clara, al 
municipi de Castelló d'Empúries, ja tenen una llar segura i estable”, 
presentat per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, que ha consistit en adequar 
un espai d'ús exclusiu per a una colònia de rats-penats que habitava en 
condicions precàries en un convent en desús del municipi. 

El lliurament de guardons ha tingut lloc aquest dimecres, 22 de desembre, al 
saló de plens de la Diputació de Girona. El guardó ha estat recollit per la Sra. 
Anna Colomer, Regidora de Medi Ambient de Castelló d’Empúries 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 atorgar el premi a aquest projecte han estat: 

 pel seu caràcter innovador i exempleritzant en la protecció d’unes espècies 
de fauna salvatge autòctona, protegides segons la Llei 22/2003, de protecció 
dels animals, així com declarades espècies d’interès comunitari en la 
Directiva d’Hàbitats i d’interès especial en el Catàleg Nacional d’Espècies 
Amenaçades (R.D. 439/1990, de 30 de març), 

 per la logística de les operacions i pel finançament que ha estat assumit de 
manera voluntària exclusivament pel Consistori, 

 perquè aquest projecte té previst assolir una vessant educativa singular per 
a aquestes espècies d’activitat nocturna. 

Aquest Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona 
2004, organitzat per el CILMA, s’ha lliurat aquest any per tercera vegada, i el 
guanyador ha estat premiat amb un guardó i amb una dotació econòmica de 
3.000 euros. A l’acte de lliurament dels premis hi han assistit els representants 
dels projectes que hi optaven, els quals han rebut també un diploma. 
 



 

 
 
 
Disposem de fotografies de l’acte de lliurament del premi, així com fotografies 
del projecte guanyador. 
 
Notes: 
 
S’adjunta relació de membres 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, 4a 
17001 Girona 
Tel. 972 42 61 05 
cilma@ddgi.es
http://www.cilma.org
 
 
 
Girona, 22 de desembre de 2004 
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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: 
 

• Sr. Miquel Noguer, President del CILMA, 
• Sr. Pere Bosch, responsable de la Comissió de Sensibilització i 

Educació Ambiental del CILMA, 
• Sr. Francesc Canalias, expert en medi ambient de l’Associació Catalana 

de Municipis i Comarques, 
• Sr. Joan Gaya, expert en medi ambient de la Federació de Municipis de 

Catalunya, 
• Sr. Jaume Hidalgo, coordinador de medi ambient de la Diputació de 

Girona, 
• Sr. Josep Ma Dacosta, tècnic del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 
• Sra. Helena Guasch, vicedegana de Ciències de la Universitat de 

Girona, 
• Sr. Josep Serra, president de la Federació d’Organitzacions 

Empresarials de Girona, 
• Sr. Jordi Figueras, vicepresident de l’Associació Naturalistes de Girona, 
• Sr. Enric Matarrodona, president de la demarcació de Girona del Col·legi 

de Periodistes de Catalunya, 
 

i en qualitat de secretari del Jurat el Sr. Joan Carles Bonet, secretari del 
CILMA. 

 



 

 

 

ANNEX 2 

 

LLISTAT DE PROJECTES I/O ACTUACIONS PRESENTADES 

 

1. La recollida de residus "porta a porta" al municipi de Castelló 
d'Empúries 

Ajuntament de Castelló d'Empúries 

2. Els rats-penats del convent de Santa Clara, al municipi de Castelló 
d'Empúries, ja tenen una llar segura i estable 

Ajuntament de Castelló d’Empúries 

3. Campanya informativa porta a porta sobre el reciclatge, reutilització 

Ajuntament de Celrà 

4. L'Agenda 21 escolar als centres escolars de Figueres 

Ajuntament de Figueres 

5. Campanya d'implantació de la gestió integral de la fracció orgànica 

Ajuntament de Llagostera 

6. Projecte d'una instal·lació de producció d'aigua calenta sanitària per 
captació solar a la piscina municipal 

Ajuntament de Navata 

7. Projecte d'implantació del compostatge casolà a Vilabertran 

Ajuntament de Vilabertran 

8. Projecte de generació de recursos procedents del residu municipal 

Ajuntament de Vilafant 

9. L'exposició itinerant A la Selva ho reciclem tot 

Consell Comarcal de la Selva 
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