
 

 

NOTA DE PREMSA 
 

14 MUNICIPIS GIRONINS REDACTEN UN MANIFEST CONTRA EL CANVI 
CLIMÀTIC 

 

Un escrit recull la veu dels ajuntaments gironins contra el canvi climàtic i en portarà 
les conclusions a la reunió d’alcaldes que se celebrarà a Poznan (Polònia) i que forma 

part del procés post-Kyoto 
 

Els ajuntament gironins han d’aprovar ara el manifest per ple, per tal de poder fer 
sentir la seva veu en la trobada internacional prevista per al novembre 

 

Una jornada celebrada a Lloret reconeix que els ens locals poden fer gran passes per 
frenar el canvi climàtic amb petites accions diàries 

 
Una cinquantena de persones, entre tècnics, regidors i alcaldes de les comarques de Girona han 
participat aquest matí en la jornada “Municipis gironins contra el canvi climàtic” que s’ha celebrat 
a Lloret de Mar. Els ajuntaments participants, catorze en total, han redactat un manifest d’oposició al 
canvi climàtic que es farà arribar a tots els consistoris de les comarques de Girona per tal que sigui 
aprovat per ple. Un cop se n’hagi rebut l’aprovació, es portarà a la Conferència de les Parts de 
Poznan (Polònia) per participar en la reunió d’alcaldes del món, una trobada paral·lela a l’oficial que 
vol evidenciar la importància que tenen els ens locals a l’hora d’aplicar accions pràctiques per clima. 
“Els ajuntaments tenen molt a dir sobre el canvi climàtic i volem que la veu dels municipis gironins es 
faci sentir”, ha explicat Marta Vayreda, consultora ambiental DEPLAN. 
 
La trobada d’aquest matí ha estat molt positiva, segons ha explicat el vicepresident segon del CILMA 
(Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona), Jordi Mulà. “Ha estat 
molt interessant per tal d’intercanviar experiències, conscienciar tothom de la necessitat de fer 
accions concretes i per veure que hi ha nombroses petites accions diàries que poden dur a terme els 
ajuntaments per reduir els efectes del canvi climàtic”.  
 
A primera hora del matí, s’han dut a terme diferents ponències per tractar aquesta temàtica. Josep M. 
Rufí, diputat de Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona, ha fet un balanç de tota la tasca 
empresa per la institució que representa en la lluita contra el canvi climàtic, i ha donat tot el seu 
suport a les mesures que duguin a terme els ajuntaments en aquest sentit. Posteriorment s’han 
realitzat les taules de treball de les quals n’ha sortit el manifest contra el canvi climàtic. “Queda clar –
assegura Vayreda– que els qui realment poden actuar són els ajuntaments”. 
 
El manifest recull, entre altres, el compromís dels alcaldes de reduir les emissions de CO2, de 
conscienciar la ciutadania i de prioritzar accions contra el canvi climàtic derivades del programa de 
l’Agenda 21. Així mateix, reclama a la Comissió Europea i a les administracions nacionals i 
autonòmiques, suport i finançament per implementar accions concretes. Aquest manifest es farà 
arribar, a través del CILMA, a tots els ajuntaments de les comarques de Girona per a la seva 
aprovació. I finalment, a finals de novembre, arribarà a Poznan. La cita posterior serà ja a 
Conpehaguen el 2009, on s’ha de negociar un nou protocol que substitueixi el de Kyoto, que deixarà 
de tenir vigència el 2012. 
 
Les jornades Municipis gironins contra el canvi climàtic han estat organitzades pel CILMA i 
l’Ajuntament de Lloret. Hi han participat (a través d’alcaldes, tècnics o regidors) els ajuntaments de 
Girona, Bescanó, Ripoll, Arbúcies, Olot, Santa Coloma de Farners, Hostalric, Lloret de Mar, Blanes, 
Salt, Celrà, Navata, Tossa de Mar, i Llagostera. 
 


