
 

 

 

 

 

 

NOTA DE PREMSA 
 

 

 

El CILMA convoca la 7a edició del Premi Medi Ambient 
 a iniciatives locals per a la gestió sostenible del territori i  

la mitigació del canvi climàtic 
 

L’objectiu és reconèixer aquelles actuacions de caràcter innovador i 
exemplaritzant que s’han dut a terme en els municipis gironins 

 
El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de 
Girona (CILMA) ha convocat la 7a edició del Premi Medi Ambient amb l’objectiu de 
reconèixer aquelles actuacions de caràcter innovador i exemplaritzant que han 
realitzat qualsevol dels ens locals de les comarques de Girona al llarg de l’any 2008 
i que tenen com a objectiu darrer la gestió sostenible del territori i/o la mitigació del 
canvi climàtic. Justament aquestes són les dues categories de premis que 
s’estableixen i que estan dotades amb un import econòmic de 2.500 € cadascuna.  
 

Es consideraran que s’emmarquen dins la gestió sostenible del territori les 
actuacions següents: 

− Planejament sostenible dels usos del sòl. 

− Foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica. 

− Conservació de valors naturals, culturals i paisatgístics del territori i promoció 
d’un ús responsable del recursos. 

 
I pel que fa a la mitigació del canvi climàtic es valoraran actuacions que 
s’emmarquin en els àmbits següents: 

− Energia: actuacions en l’estalvi energètic, l’ús eficient de l’energia i l’ús 
d’energies renovables en plans urbanístics, edificis, instal·lacions, 
infraestructures i serveis públics existents i previstos dels ens locals. 



− Compra verda: actuacions en l’establiment de la compra verda pública, amb 
l’adquisició de productes i serveis ambientalment correctes pels equipaments 
municipals. 

− Mobilitat sostenible: implantació de mesures permanents en mobilitat sostenible 
que afavoreixin el transport col·lectiu i els desplaçaments a peu o en bicicleta. 

 

En aquest premi només es poden presentar actuacions que els ajuntaments de les 
comarques gironines hagin executat o començat al llarg d’aquest any.  

El límit màxim de presentació de les sol·licituds serà el dia 27 de novembre de 2008. 
De cara a la seva valoració, el jurat tindrà en compte el caràcter innovador i 
exemplaritzant del projecte o actuació, el benefici i eficàcia ambiental, el caràcter 
exportable o la seva reproductibilitat, la capacitat de mobilització de persones i 
col·lectius, la transversalitat de la proposta i contribució al canvi d’actituds de la 
població així com el cost total del projecte i la part assumida per l’ens local que fa la 
sol·licitud.  

Els projectes seran avaluats per un jurat del qual formaran part persones de 
reconegut prestigi en la temàtica ambiental i/o en els seus respectius àmbits 
professionals. Aquest jurat estarà integrat pels següents membres: el president del 
CILMA, dos vocals de la Junta Executiva del CILMA, tres representants de 
l’administració local, un representant del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, un representant del camp universitari, 1 representant del 
món empresarial, un representant d’una ONG i un representant dels mitjans de 
comunicació. 

 

Set anys premiant iniciatives locals 

Enguany el premi arriba a la seva setena edició amb la novetat que s’ha incorporat 
la gestió sostenible del territori com a categoria independent. De la primera edició a 
la cinquena aquest reconeixement anava dirigit de manera general a iniciatives 
locals en medi ambient. Al 2007 el guardó es va concretar a la prevenció del canvi 
climàtic (energia, compra verda i mobilitat sostenible), mentre que enguany s’hi ha 
afegit la gestió sostenible del territori. 

En la darrera edició, el CILMA va atorgar el Premi medi ambient a iniciatives locals 
per a la prevenció del canvi climàtic de les comarques de Girona 2007 al “Projecte 
d'implantació del servei de missatgeria ecològica a l'Ajuntament de Salt”. El jurat va 
valorar el seu caràcter innovador, exportable a altres municipis i exemplaritzant per 
a les altres administracions i la ciutadania, la transversalitat de la proposta a totes 
les àrees municipials, el 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 àmbits d’energia, compra verda i mobilitat 
sostenible.  

També es va atorgar l’accèssit al projecte d’“Instal·lació de calefacció de biomassa 
pel poliesportiu de Can Pons d'Arbúcies”, presentat per l’Ajuntament d’Arbúcies, del 
qual es va destacat 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. 
 
 

 

 
Girona, 17 de setembre de 2008 


