
 

 
 
 
 
 
 
 
Girona / Medi Ambient 
  
 
 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 004/2004 
 
 

Com podem fomentar la mobilitat sostenible? 
 
 
El proper dimecres, 22 de setembre, a les 09:00 hores, a la Sala d’actes de l’edifici La 
Farinera de Girona, el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques 
de Girona (CILMA) organitza la Jornada: Com podem fomentar la mobilitat sostenible?. 
 
Aquests últims anys han augmentat el nombre de desplaçaments de les persones tant per 
feina com per oci, la major part es realitzen mitjançant vehicles privats, amb els 
corresponents impactes negatius que això provoca: contaminació atmosfèrica i acústica, 
consum de combustibles fòssils, depredació del territori, accidents, etc. 
 
Per ajudar a corregir aquesta situació, cal que els ciutadans apostem per formes de 
desplaçament més sostenibles: el transport públic, la bicicleta, anar a peu, compartir 
cotxe,..., però també que hi participin els propis ens locals i que juntament amb les altres 
administracions competents, s’hi destinin els mitjans adients. 
 
Aquesta jornada que presentem i que compta amb interessants i innovadores ponències, 
té com a objectiu donar a conèixer actuacions que s’estan duent a terme en alguns 
municipis. També es vol informar i debatre sobre la futura creació d’una autoritat del 
transport públic a les comarques de Girona, la qual cosa ajudarà a coordinar la mobilitat. 
Per últim, es donarà el punt de sortida a la celebració de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura que a Catalunya s’ha consensuat celebrar del 8 al 14 de novembre. 
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Recordatori 
 
Lloc: Sala d’actes de l’edifici La Farinera, Santa Eugènia, 42 – 17005 Girona 
Dia: dimecres, 22 de setembre de 2004 
Horari: Inici de la Jornada: 09:00 hores. Hora prevista de fi de la jornada: 
13:30 hores 
 
Al final de la Jornada s’atendrà als mitjans de comunicació 
 
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.es
www.cilma.org
 
Girona, 16 de setembre de 2004 
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