
 
Nota de premsa  
 
 
El CILMA premia el projecte de servei de missatgeria 
amb bicicleta de Salt com a una de les millors 
iniciatives  mediambientals 
 
 
• S’ha atorgat un accèssit al projecte d’“Instal·lació de calefacció de 

biomassa pel poliesportiu de Can Pons d'Arbúcies, presentat per 
l’Ajuntament.  

 
• El president de la Diputació, Enric Vilert, diu que reconeixements 

d’aquest tipus “motiven a la resta de municipis a implementar polítiques 
de sostenibilitat i serveixen d’exemple davant la ciutadania”. 

.  
 
Divendres, 11 de gener de 2008 
 
Avui divendres 11 de gener, a les 12:00 hores, al Saló de Plens de la 
Diputació de Girona, ha tingut lloc l’acte de lliurament del Premi Medi 
Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona 2007, que atorguen 
la Diputació de Girona i el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de 
les comarques de Girona (CILMA). 
 
El guardó reconeix les actuacions de caràcter innovador i exemplar en 
l’àmbit de comarques gironines en matèria de prevenció del canvi climàtic, 
que hagi desenvolupat qualsevol ens local al llarg de l’any 2007 i que 
s’emmarquin en els àmbits d’energia, de compra verda i de mobilitat 
sostenible. 
 
El  Premi Medi Ambient a iniciatives locals per a la prevenció del canvi 
climàtic de les comarques de Girona 2007 s’ha atorgat al “Projecte 
d'implantació del servei de missatgeria ecològica a l'Ajuntament de Salt” 
presentat pel propi Ajuntament. 
 
Aquest projecte preveu, entre d’altres, dur a terme el servei de missatgeria 
amb bicicleta. La iniciativa permet eliminar i compensar les emissions de 
CO2; redueix la contaminació acústica; és un mètode indirecte per la 



pacificació del trànsit; promociona l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport 
urbà i actua com a exemple a altres administracions i col·lectius. 
 
El treball guanyador es distingeix pel seu caràcter innovador, exportable a 
altres municipis i exemplar per a les altres administracions i la ciutadania. 
També destaca la transversalitat de la proposta a totes les àrees municipals, 
l foment d’un canvi d’actituds de la ciutadania per tal que consideri la 
bicicleta un vehicle que va més enllà de l’àmbit lúdic i esportiu i la seva 
contribució al canvi climàtic en els tres àmbits: energia, compra verda i 
mobilitat sostenible. 
 
El CILMA ha atorgat un accèssit al projecte d’“Instal·lació de calefacció de 
biomassa pel poliesportiu de Can Pons d'Arbúcies”, presentat per 
l’Ajuntament d’Arbúcies en el que cal destacar la promoció de les energies 
renovables en la construcció de nous equipaments municipals per a 
minimitzar l’ús de combustibles derivats del petroli, acció prevista en el marc 
de l’Agenda 21 Local. 
 
La iniciativa de l’Ajuntament d’Arbúcies en basa en la instal·lació mitjançant 
la combustió de residus de fusta i llenya que genera energia per obtenir 
aigua calenta i calefacció. Aquesta instal·lació complementa la instal·lació 
solar tèrmica que també es va instal·lar en el poliesportiu. Aquest sistema 
permet reduir les emissions contaminants a l'atmosfera i impulsar les 
energies renovables. 
 
Aquest Premi Medi Ambient s’ha lliurat aquest any per sisena vegada, i el 
guanyador ha estat premiat amb una dotació econòmica de 3.500 euros. Pel 
que fa a l’accèssit, ha rebut una dotació econòmica de 1.500 euros.  
 
El President de la Diputació de Girona, Enric Vilert, ha lliurat el Premi al 
regidor de Medi Ambient de Salt, Antonio Gómez i el President del CILMA, 
Lluís Lloret ha lliurat diplomes als representants dels projectes que hi 
optaven. 
 
Per a més informació: 
Oficina de Comunicació 
Diputació de Girona 
Comunicacio@ddgi.org
972.185007 / 608 211 841 
 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA  
(Tel. 629 151 930). 
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