
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Girona / Medi Ambient 
  
    
 

COMUNICAT DE PREMSA 008/2007 
 
 
Taller de millora del Programa de suport als Plans d’Acció Local 
per a la sostenibilitat 
 
Avui dijous, 15 de març de 2007, al Centre Cultural la Mercè, l’Àrea de Medi Ambient 
de la Diputació de Girona i el CILMA han organitzat un Taller de millora del 
Programa de suport als Plans d’Acció Local per a la sostenibilitat. 
 
Ja fa vuit anys que el Departament de Medi Ambient de la Diputació va promoure el 
projecte de les Agendes 21 Locals a través d’un programa de suport als plans 
d’Acció Local per a la sostenibilitat. Un dels aspectes més destacats que s’hi va 
incloure fou la regulació d’usos del sòl no urbanitzable, a través de la figura de la 
Direcció Facultativa de les Agendes 21 com a responsable del seguiment dels 
processos. Més endavant, s’incorporà el projecte de la connectivitat, amb la intenció 
de vetllar per a la conservació de la diversitat biològica i identitària del territori. 
 
Paral·lelament a aquestes propostes locals, en l’àmbit internacional, a través de la 
Xarxa de Pobles i Ciutats Sostenibles, es van renovar els compromisos de la Carta 
d’Aalborg, signada per 140 municipis gironins. És precisament dins aquest marc que 
s’ha proposat de fer aquest taller de millora del programa de suport.  
 
El taller s’ha adreçat a responsables polítics, tècnics, empresaris i representants de 
les associacions ciutadanes. L’objectiu ha estat, doncs, crear un espai de trobada 
entre tots aquests agents per tal de valorar els aspectes més positius del programa 
de suport, amb la intenció d’actualitzar-lo partint de nous marcs de referència i de 
nous reptes que es vagin plantejant. Tots ells tenen la responsabilitat compartida de 
reforçar els processos estratègics, valorar els esforços realitzats i planificar i 
gestionar el territori i la seva gent de manera sostenible. 
 
Adjuntem díptic amb els aspectes generals i estructura del programa 
 
Disposem de ponències i  fotografies d’aquest taller per aquells mitjans que 
estiguin interessats.  



 

 
 

 
 
 

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 març de 2007 
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