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Assemblea General Extraordinària del CILMA. Elecció del President 
 
Avui, 15 de desembre de 2006, a la Sala d’Actes de l’Edifici La Farinera, s’ha celebrat 
l’Assemblea General Extraordinària del CILMA, en la que, entre d’altres aspectes, s’ha 
elegit com a nou President del CILMA a l’alcalde de Bàscara, Lluís Lloret. 
 
Gestió Local Sostenible de l’aigua 
 
Prèvia a l’Assemblea, s’ha programat una jornada sobre la gestió local sostenible de 
l’aigua. Arran de la conscienciació que s’ha pres en els darrers anys sobre l’escassetat de 
l’aigua com a recurs, la jornada ha tractat sobre la introducció de mecanismes de gestió 
eficient, tant pel que fa a la limitació de pèrdues i l’estalvi d’aigua com a la millor cobertura 
econòmica del servei de gestió local de l’aigua.   
 
A aquesta jornada, que ha estat presenta i oberta per Vicens G. Cara, Responsable de la 
Comissió de l’Aigua del CILMA, hi han assistit com a ponents: Joan Gaya, Gerent del 
Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) que ha basat la seva 
intervenció sobre les Possibilitats d’estalvi d’aigua en els consums municipals: limitació de 
fuites i control dels consums; Antoni Trincheria, alcalde de l’ajuntament de Maçanet de la 
Selva que ha presentat l’ordenança municipal spbre l’estalvi d’aigua; Manel Serra, Gerent 
del Consorci de la Costa Brava que ha explicat La tarifa d’abastament, objectius, 
estructura i evolució; i, finalment, Francesc Canalias, Gerent del Consorci SIGMA, del 
Consell Comarcal de La Garrotxa que s’ha centrat en El cost del cicle de l’aigua. 
Propostes de la Directiva Marc.  
 
(Podeu trobar les ponències a la web del Cilma (Comissions de treball > Aigua > Activitats 
i Projectes) 
 
V Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona 
2006 
 
Per altra part, un cop acabada l’Assemblea Extraordinària, ha tingut lloc l’acte de 
lliurament del V Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona 2006, 
atorgat i organitzat pel Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA). 
 



L'objectiu d’aquest premi és el de reconèixer les actuacions de caràcter innovador i 
exemplaritzant que han dut a terme els ens locals de les comarques de Girona al llarg 
d'aquest any 2006. 
 
Aquest V Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona 2006 s’ha 
atorgat al projecte “Projecte integral de zones verdes públiques sostenibles”, presentat per 
l’Ajuntament de Vilafant, en el que cal destacar: 
 

 El seu caràcter exemplificant  i exportable a altres municipis. 

 L’esforç per canviar cap a una nova política sostenible de gestió i manteniment de 
les zones verdes del municipi.  

 El foment i la contribució al canvi de valors dels escolars amb la experiència 
educativa d’un hort ecològic en les zones verdes municipals.  

 
Finalment, el jurat ha volgut agrair la participació a tots els ens locals, així com a la 
ciutadania que representen, donar-los la més sincera enhorabona i encoratjar-los a 
continuar treballant en les línies ja encetades. 
Aquest Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona 2006, 
organitzat per el CILMA, s’ha lliurat aquest any per cinquena 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. 
 
 
Notes: 
 
S’adjunta: 
 

1) Veredicte del Jurat 
2) Projectes presentats 

 
Disposem de fotografies 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.cat
www.cilma.cat  
 

 
Girona, 15 de desembre de 2006 
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