
 
 
 
 
 
 
Girona / Medi Ambient 
     

COMUNICAT DE PREMSA 014/2005 
 

PRESENTACIÓ DEL CD 
“CRITERIS AMBIENTALS PER A LA JARDINERIA MUNICIPAL” 

 
 
Avui dimarts, 8 de novembre 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 del CD 
de “Criteris Ambientals per a la jardineria municipal”.  
 
A partir del curs de jardineria impartit per la consultoria Minuartia a finals de l’any 
2004, s’ha editat aquest CD que té per objecte donar a conèixer recursos per 
potenciar les funcions de la jardineria municipal i s’hi exposen criteris per obtenir la 
màxima funcionalitat del verd urbà, fer-ne una gestió adequada, i valoritzar-lo com a 
recurs didàctic per als ciutadans. Així doncs, el contingut d’aquest CD es centra en 
aspectes estratègics com el disseny, la planificació i la funcionalitat, però també 
aspectes de gestió com el rec, el control fitosanitari, la fertilització o la poda.  
 
A la presentació d’aquest CD han assistit en representació del CILMA: Pere Bosch, 
Vicepresident i Responsable de la Comissió de Sensibilització i Educació Ambiental i  
Jaume Hidalgo, Secretari Tècnic. I per part de Minuartia: Vicenç Planas, enginyer 
agrònom especialitzat en gestió del medi ambient i Eliseu Guillamon, enginyer tècnic 
agrícola especialitzat en hortofructicultura i jardineria. 
 
Per en Vicenç Planas “el CD explica com explotar la funcionalitat del verd urbà 
minimitzant el seu impacte”. Mentre que per Eliseu Guillamon “Donar a conèixer el 
verd urbà ajuda a la seva estimació i, per tant, allò que s’estima es respecte molt 
més”.  
 
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 
Web: www.cilma.org
A/e: cilma@ddgi.es
Tel. 972 426 105  
Fax 972 426 106   
 
Girona, 8 de novembre de 2005 
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