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CONVENCIÓ CATALANA DEL CANVI CLIMÀTIC A LES 
COMARQUES GIRONINES 

 
Ahir dimarts 11 de desembre de 2007, a la seu del CILMA (al matí) i a la seu del 
Consell Comarcal de la Garrotxa (a la tarda), es van celebrar dues sessions de treball 
amb l’objectiu de recollir les aportacions de les comarques gironines per a la redacció 
del Pla d'Acció a la Mitigació del Canvi Climàtic, document que contribuirà a 
implementar l'Estratègia Catalana sobre el Canvi Climàtic. 
 
Aquestes sessions van estar organitzades pel CILMA, amb la coordinació tècnica del 
Centre per a la Sostenibilitat Territorial (CST); i van comptar amb la col·laboració del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la Diputació 
de Girona i del Consell Comarcal de la Garrotxa. 

 
Des de finals dels anys 70, alguns països han començat a engegar polítiques, a nivell 
mundial, per tal de lluitar contra el canvi climàtic, un dels reptes actuals de la humanitat, 
que implica un canvi del clima atribuït directament o indirectament a l’activitat humana i 
que posa en perill els ecosistemes naturals i el desenvolupament econòmic i social, la 
salut i el benestar de la humanitat. 

 
Catalunya ha d’elaborar la seva estratègia de lluita contra el canvi climàtic. Un dels 
primers aspectes a treballar són quines actuacions es poden dur a terme per controlar i 
disminuir les nostres emissions de gasos amb efecte hivernacle. Per aquest motiu, està 
previst redactar el Pla d’Acció per a la Mitigació del Canvi Climàtic per al període 2008-
2012, que s’ha d’elaborar i consensuar amb tots els agents del territori i la ciutadania. 
 
En aquest sentit, doncs, el Centre per a la Sostenibilitat Territorial (CST) ha recollit 
totes les propostes plantejades a les dues sessions i analitzarà quines són les que han 
generat un major consens per a la redacció d’aquest Pla d'Acció a la Mitigació del 
Canvi Climàtic. 
 
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.cat  
www.cilma.cat  
 
Girona, 12 de desembre de 2007 
 

mailto:cilma@ddgi.cat
http://www.cilma.cat/

	Girona / Medi Ambient
	COMUNICAT DE PREMSA 020/2007
	Santa Eugènia, 10, 4a
	17001 Girona


	Girona, 12 de desembre de 2007


