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Curs de gestió de residus municipals  
 
Ahir, dia 19 de juny de 2008, va finalitzar el curs de formació “Models de 
gestió preventiva i recuperadora dels residus municipals a les comarques 
gironines”, organitzat pel Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient de les 
Comarques de Girona (CILMA).  
 
A finals de l’any passat es va realitzar un curs per donar a conèixer als ens 
locals els instruments de prevenció dels residus municipals, amb l’objectiu 
d’ajudar a centrar els esforços en la seva reducció, ja que segueixen 
augmentant i no s’ha aconseguit aprofitar prou el potencial que suposa la 
prevenció i el reciclatge. D’aquells residus que no podem evitar generar, cal 
fer-ne una bona gestió tant en la recollida selectiva com en el tractament 
posterior. 
 
En aquest sentit, doncs, que es va planifica r la realització d’un curs de 
gestió de residus municipals que el seu principal objectiu ha estat el de 
donar a conèixer la situació actual dels residus i les previsions de futur, així 
com els diferents models de gestió mitjançant la recollida selectiva de 
diverses fraccions, la seva valorització i, com a última instància, la disposició 
final del rebuig.  
 
El curs s’ha realitzat els dies 10, 12, 17 i 19 de juny de 2008 a la seu del 
CILMA a Girona, i ha estat adreçat als alcaldes, regidors, tècnics municipals, 
i a altres persones interessades, que ha estat impartit per tècnics del Centre 
d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA). 
 
Disposem dels temaris del programa a disposició de qui li pugui interessar. 
 
Per més informació: 
 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA  
Tel. 629 151 930 
 
CILMA 
Carrer Santa Eugènia, 10, 4t 
17005 Girona 
Tel. 972 426 105 
Fax 972 426 106 
A/e: cilma@ddgi.cat  
Web: www.cilma.cat     
 
Girona, 20 de juny de 2007 
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