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Signatura del conveni entre la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat i el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de 
les Comarques de Girona  (CILMA) 
 
 
Avui, 13 de març de 2006, a la sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), s’ha realitzat la signatura del conveni 
entre la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i el CILMA. 
 
Les dues entitats són conscients que la realitat i l'experiència dels seus municipis i 
comarques són diferents, però que hi ha molts punts que es complementen i, per tant, 
consideren que una col·laboració pot ser valuosa i eficaç. 
 
Aquest conveni té com a objectiu general fixar un marc de col·laboració a la realització 
d'accions encaminades a l'assoliment d'un desenvolupament sostenible. Com a 
objectius específics del pacte, ambdues entitats mantindran una relació de fluïdesa en 
la informació i de cooperació conjunta per a la millor resolució d’aquelles qüestions 
d’interès comú que cadascuna d’elles realitzi per separat, així com de prestar-se 
assistència mútua en els projectes que duguin a terme cadascuna en els seus àmbits 
respectius. 
 
Tant el CILMA com la Xarxa es facilitaran mútuament informació sobre les activitats 
que realitzin, possibilitant la inscripció dels seus membres a activitats formatives, 
sessions de treball, etc.  
 
A l’acte ha assistit l'Hble. Sr. Salvador Milà, Conseller del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que ha apadrinat la signatura 
d’aquest conveni.  
  
L'acte de signatura ha vingut acompanyat, prèviament, de la presentació del Decret 
d'ecoeficiència, per part de la Sra. Núria Pedrals, Subdirectora General de Qualitat, 
Sostenibilitat i Rehabilitació de Habitatge del DMAiH, que ha aprovat recentment el 
Govern de la Generalitat de Catalunya, el qual incidirà en els usos edificatoris més 
habituals fixant uns paràmetres d'ecoeficiència que s'agrupen en quatre àmbits: aigua, 
energia, materials i sistemes constructius i residus. 
 
Adjuntem: Programa de l’acte de signatura, Conveni de col·laboració entre la 
XARXA i el CILMA i les fotos de l’acte. 



 
 
 
Per a més informació: 
 
Carles B. Gorbs  
Responsable de premsa i comunicació del CILMA (Tel. 629 151 930) 
 
CILMA 
Santa Eugènia, 10, 4a 
17001 Girona 
Tel. 972 426 105 
Fax 972 426 106 
cilma@ddgi.es
www.cilma.org
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