
 
 
 
 
 
Girona / Medi Ambient 
   

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 002/2006 
 

Signatura del conveni entre la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat i el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient 
de les Comarques de Girona  (CILMA) 
 
El proper dilluns, 13 de març de 2006, a les 11:15 hores, a la sala Rafael Masó de la 
Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Pl. Catedral, 8 de 
Girona, es realitzarà la signatura del conveni entre la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat i el CILMA. 
 
Les dues entitats són conscients que la realitat i l'experiència dels seus municipis i 
comarques són diferents, però que hi ha molts punts que es complementen i, per tant, 
consideren que una col·laboració pot ser valuosa i eficaç. 
   
A l’acte assistirà l'Hble. Sr. Salvador Milà, Conseller del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, qui apadrinarà la signatura d’aquest conveni.  
 
Aquest acte vindrà acompanyat per la presentació del Decret d’adopció de criteris 
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis que ha aprovat recentment el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, el qual incidirà en els usos edificatoris més habituals fixant uns 
paràmetres d'ecoeficiència que s'agrupen en quatre àmbits: aigua, energia, materials i 
sistemes constructius i residus. 

 

ADJUNTEM PROGRAMA 
 

Recordatori 
 
Lloc: Sala Rafael Masó, del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
Adreça: Plaça Catedral, 8 Girona 
Dia: Dilluns, 13 de març de 2006 
Horari: 11:15 hores.  
 
Al final de la Jornada s’atendrà als mitjans de comunicació 
 
Per a més informació: 
 
Carles B. Gorbs  
Responsable de premsa i comunicació del CILMA (Tel. 629 151 930) 
 
CILMA 
Santa Eugènia, 10, 4a 
17001 Girona 
Tel. 972 426 105 
Fax 972 426 106 
cilma@ddgi.es
www.cilma.org
 
Girona, 8 de març de 2006 
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