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Girona / Medi Ambient 
  
 
    COMUNICAT DE PREMSA 002/2005      
 

 
PRESENTACIÓ DEL CD “NOSALTRES I EL MEDI AMBIENT” 

Les bones pràctiques a la vida quotidiana 
 
Avui, 24 de febrer de 2005, a la seu del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient 
de les Comarques de Girona (CILMA), s’ha fet la presentació als mitjans de comunicació 
del CD Nosaltres i el Medi Ambient, a càrrec de Pere Bosch, vicepresident del CILMA i 
Jaume Hidalgo, Secretari Tècnic del CILMA. 

Amb motiu que encara existeix un cert buit genèric en el coneixement bàsic dels 
conceptes que conformen la sostenibilitat ambiental i amb l’objectiu d’ajudar a solventar 
aquesta mancança, s’ha confeccionat aquest CD amb un recull d’articles en aquesta 
matèria, composats de textos explicatius, gràfics i il·lustracions, que aconsegueixen fer 
una descripció entenedora de les bones pràctiques i dels criteris mediambientals aplicats 
a la vida quotidiana. També s’hi indiquen les referències i contactes més interessants de 
cara a ampliar-ne els continguts i a promoure’n iniciatives. 

Per aquest motiu, aquest CD posa a l’abast de totes les entitats i administracions locals 
aquest dossier d’articles mediambientals, a fi que les revistes locals, així com d’altres 
mitjans de comunicació puguin incorporar còmodament aquests continguts i esdevenir 
més fàcilment un mitjà eficaç de sensibilització de la ciutadania. 

En el procés d’elaboració del seu contingut s’ha fet una tria d’àmbits o aspectes 
mediambientals més rellevants. De cada un s’han escollit diferents temes per aclarir 
conceptes, donar a conèixer procediments, així com, donar consells i fomentar bones 
pràctiques a la vida quotidiana. 

L’índex de temes que s’ha tractat és el següent: 

 
1. Un compromís amb el medi ambient 

 
− Medi ambient i desenvolupament sostenible 
− Com he d’actuar davant d’un possible delicte ecològic? 
 

2. L’aigua: un bé escàs 
 

− Usos i consums de l’aigua 
− Què costa l’aigua i quin preu té? 
− Què puc fer per estalviar aigua? 
− El camí de l’aigua: abast i retorn (I)  
− El camí de l’aigua: abast i retorn (II) 
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3. Els residus: reduir, reutilitzar i reciclar 
 

− Què puc fer amb els residus que genero a casa? 
− Fem recollida selectiva! 
− El compostatge a casa 
− Vine a la deixalleria 
− On van a parar els residus que no reciclem? 
 

4. L’energia i la seva eficiència 
 

− Algunes dades de l’energia 
− El cost ecològic de l’energia 
− Estalviem energia a casa! 
− Coneixem les energies renovables? 

 
5. El consum responsable 

 
− Quins drets tenim com a consumidors 
− Comerç just 
− Consells a l’hora de fer la compra (I) 
− Consells a l’hora de fer la compra  (II) 

 
6. La mobilitat sostenible i segura 

 
− És el cotxe el millor mitjà de transport? 
− Mobilitat sostenible: transport públic i ecoalternatives 
− Fem un tomb en bicicleta! 
 

7. Els espais naturals i la biodiversitat 
 

− La protecció del patrimoni natural a Catalunya 
− Consells per a la tinença responsable d’animals domèstics 
− Consells per anar al bosc 

 
8. L’atmosfera i la seva qualitat 

 
− Què s’entén per contaminació atmosfèrica ? 
− El soroll contamina ? 
− Què es la contaminació lluminosa ? 

 
9. Els riscos naturals: prevenir les seves conseqüències 

 
− Podem prevenir els incendis ? 
− Què he de fer en cas de pluges intenses i inundacions ? 
− Com actuar en cas d’un terratrèmol ? 

 
10.  L’obertura de noves activitats 

 
− Quins tràmits cal seguir per iniciar qualsevol tipus d’activitat? 

 
 

Alhora, i en la mateixa línia, s’ha informat també de la renovació de la pàgina web 
(www.cilma.org) a fi efecte de fer-la més operativa i adaptar-la a les necessitats actuals, 
en la que es pot trobar informació relacionada amb temes mediambientals.    

http://www.cilma.org/
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La renovació de la web ha consistit en redissenyar-la construint un sistema 
d’administració que permet actualitzar i desplegar dinàmicament els seus continguts 
(presentació CILMA, activitats, comissions de treball, recull de legislació, bibliografia, 
enllaços d’interès, etc.), amb un disseny dinàmic, atractiu i amb una estètica tipus portal.  

En aquesta web es detalla tota mena d’esdeveniments, així com anuncis rellevants sobre 
novetats mediambientals que s’aniran actualitzant diàriament i dóna la possibilitat de tenir 
fòrums temàtics, a part d’un de general, accessible a tothom. Actualment existeix un 
d’accés restringit només per als responsables d’activitats classificades, en qual poden 
intercanviar dubtes i solucions. 
 
Tenim a disposició dels mitjans de comunicació d’un exemplar del CD.  
 
 
 
Per a més informació: 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA (Mòb. 629 151 930). 
 
CILMA 
Santa Eugènia, 10, 4a 
17001 Girona 
 
Tel. 972 426 105 
Fax 972 426 106 
cilma@ddgi.es
www.cilma.org
 
 
Girona, 24 de febrer de 2005 
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