
 

 

 

 
 
NOTA DE PRENSA 
 

ELS MUNICIPIS GIRONINS VOLEN LLUITAR CONTRA EL CANVI 
CLIMÀTIC MITJANTÇANT UNA JORNADA DE TREBALL 

ORGANITZADA PEL CILMA I L’AJUNTAMENT DE LLORET  
 

L’objectiu és establir com poden contribuir els ens locals a mitigar els efectes 
d’aquest canvi, sobretot pel que fa a la negociació d’un nou protocol que 

substitueixi el de Kyoto  
 

Els ajuntaments participants discutiran diferents aspectes, com la gestió de 
residus, la mobilitat sostenible o la biodiversitat, i establiran accions 

prioritàries 
 
Els ajuntaments de les comarques de Girona disposaran, aquest divendres 26 de setembre, 
d’un espai per discutir, parlar i reflexionar sobre com els afecta el canvi climàtic i com hi 
poden lluitar. El CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques 
de Girona) i l’Ajuntament de Lloret, dins la Setmana de la Mobilitat Sostenible, han 
organitzat una jornada de treball sota el títol de Municipis gironins contra el canvi 
climàtic en la qual s’analitzaran les accions que es poden dur a terme per mitigar-ne els 
efectes. 
 
De fet, diverses associacions i xarxes de governs locals estan a la recerca d’un procés que 
els permeti intervenir i participar en la redacció del protocol que ha de substituir el de Kyoto 
l’any 2012. Aquest nou protocol es redactarà durant dues trobades: la Conferència de les 
Parts a Poznan (Polònia) aquest any, i a Conpehaguen el 2009. Per tant, són molts els ens 
locals que volen intervenir en aquest procés i més, si es té en compte que els governs locals 
tenen un gran potencial per aconseguir reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle 
en les seves respectives àrees geogràfiques. 
 
A Lloret, la jornada està adreçada a alcaldes, regidors i tècnics, a través de diferents taules 
de treball. La inauguració de la jornada la realitzarà Josep Enric Llebot, catedràtic de 
Física de la Matèria Condensada del Departament de Física de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. A continuació hi haurà diferents conferències a càrrec d’Irene Vergara, de 
l’ICLEI (Governs locals per a la sostenibilitat), Josep M. Rufí, diputat de Medi Ambient i 
Territori de la Diputació de Girona, Jesús Llauró, vicepresident primer del CILMA, Jordi 
Mulà, vicepresident segon del CILMA i Ignasi Riera, regidor de medi ambient de 
l’Ajuntament de Lloret. 
 
A continuació, es duran a terme les taules de treball on es discutiran aspectes com la 
mobilitat sostenible, l’eficiència energètica, el consum responsable i la gestió de residus, o la 
connectivitat i biodiversitat. 
 
Us adjuntem el programa de la jornada “Municipis gironins contra el canvi climàtic”. 
Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu trucar al 679 48 62 77 (Anna) o bé consultar 
el web www.cilma.cat. Moltes gràcies!! 

http://www.cilma.cat/

