
 

 

Girona / Medi Ambient 
  
 
    COMUNICAT DE PREMSA 005/2005      
 
 
Jornada “Compres públiques ambientalment correctes: La fusta i el 
paper” i Assemblea General del CILMA 

 
Divendres, 8 d’abril de 2005, a les 09:30 hores, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del 
Gironès a Girona, el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona 
(CILMA) va organitzar la jornada: Compres públiques ambientalment correctes: La fusta i el paper. 

La jornada va ser presentada per Gabriel Casas, President del Consell Comarcal del Gironès, 
Jordi Batchelli, Responsable de la Comissió de Qualitat Ambiental del CILMA i David Vila, 
Conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès i membre de la Junta Executiva del 
CILMA. En aquesta jornada es van donar a conèixer els compromisos que poden adquirir els ens 
locals per contribuir a la protecció dels boscos i promoure l’ús de productes forestals certificats, 
així com experiències municipals d’ajuntaments envers la compra de fusta i de productes forestals.  

Com a ponents van intervenir: Anna Rosa Martínez, Responsable de Greenpeace a Catalunya; 
Josep Teixidor, Regidor d’Urbanisme, Obres, Serveis Públics i Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar; Josep Saavedra, Regidor ponent de Medi Ambient i Ciutat Saludable i Isabel 
Sarrate, Responsable de l’Oficina de l’Agenda 21 de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat; i Judit 
Vilà, Tècnica del CILMA.  

Anna Rosa Martínez va explicar la campanya “Amics dels Boscos Primaris” per a un consum 
responsable de productes forestals. Durant la seva intervenció va exposar quina és la situació dels 
boscos primaris en el món i va indicar que d’aquests boscos actualment només en queden el 20% 
que representen una ocupació de tan sols un 7% de la superfície terrestre. Per aquest motiu, Anna 
R. Martínez va incidir en la necessitat de fer un consum responsable dels productes forestals i, 
conseqüentment, de controlar el seu origen a través de la certificació forestal com a garant d’una 
explotació amb criteris sostenibles. Respecte a aquest consum responsable va ressaltar la prioritat 
en la reducció del consum del paper i de la seva reutilizació i reciclatge.   

Per la seva part, els representats dels Ajuntaments de Lloret de Mar i de Sant Boi de Llobregat, 
van explicar les seves experiències municipals respecte a la compra de productes forestals i de 
les seves respectives Declaracions Institucionals, en que es comprometen a la protecció de 
boscos primaris i d’alt valor per a la seva conservació, evitant la compra de productes d’origen 
forestal procedent d’aquests boscos, si no és certificada; promoure la utilització de fusta i paper 
que no procedeixi de l’explotació il·legal de boscos o tales clandestines; promoure l’adquisició de 
fusta certificada amb certificacions que compleixin els requisits més exigents i desenvolupar els 
criteris tècnics en una instrucció als serveis i incorporar-los als plecs de condicions tècniques dels 
contractes municipals d’obres i subministraments. 



 

 

Judit Vilà, va manifestar, que actualment hi ha moltes institucions i entitats que treballen en aquest 
tema, ja que la compra pública té un volum prou important per fomentar que vagi creixent un 
mercat a l’entorn d’aquests productes ambientalment més correctes. Durant la seva intervenció 
també va explicar la proposta del CILMA sobre com implantar i desenvolupar la compra de fusta i 
paper, així com l’organització d’unes sessions de formació per als responsables dels ens locals de 
les comarques gironines. 

 

Assemblea General 

Una vegada acabada aquesta jornada, es va celebrar l’Assemblea General del CILMA en la que, 
entre d’altres temes i informacions, es va aprovar l’acceptació de 20 noves sol·licituds d’adhesió 
que suposa que en l’actualitat el CILMA ja tingui 171 municipis associats que representen un 77% 
sobre el total de municipis de les comarques gironines. 

Per altre part, va ser escollit com a membre de la Junta Executiva, en representació dels municipis 
de més de 5.000 habitants, l’alcalde de Cassà de la Selva, Antoni Baulida. 

Durant l’Assemblea es va aprovar per unanimitat els comptes de l’any 2004, els objectius i 
properes actuacions del CILMA i el pressupost per l’any 2005. 

 

Disposem de les ponències de la jornada per aquells que puguin estar interessats.
 
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, 11 d’abril de 2005 
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