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CONVOCATÒRIA DE PREMSA 008/2006 
 

        Curs de conducció econòmica i eficient 
 

Els dies 26, 27 i 28 de juliol, a la seu del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient 
de les Comarques de Girona (CILMA), es realitzarà un curs de conducció econòmica i 
eficient. La sessió de matí es desenvoluparà de les 09:30 h. a les 13:30 h. i la sessió de 
tarda de les 15:30 h. a les 19:30 h. 
L’Institut Català d’Energia promou la conducció econòmica i eficient entre els ciutadans en 
el marc de la Campanya “Cuida’m, gastaré menys”, mitjançant un curs de conducció. Des 
de la Comissió de Mobilitat del CILMA s’ha cregut important oferir aquest curs de formació 
a les comarques gironines per donar a conèixer els beneficis mediambientals d’aquesta 
pràctica. 
L’objectiu del curs és adquirir uns coneixements en tècniques de conducció econòmica i 
eficient (estalvi de combustible, reducció d’emissions,...) amb la prioritat d’incidir 
directament sobre aquells col·lectius que podran donar a conèixer i replicar la seva 
experiència a un ampli públic. És així com el curs està dirigit a: representants d’entitats 
cíviques i socials, responsables de mobilitat locals, supramunicipals o comarcals, etc. 
La part pràctica es realitzarà amb vehicles amb ordinador a bord i en un circuit urbà a 
càrrec de professors del RACC i la part teòrica a la seu del CILMA. 

 
Recordatori 

 
Lloc: Seu del CILMA, Santa Eugènia, 10, 4a - Girona 
Dia: Dies 27, 27 i 28 de juliol de 2006 
Horari: De 09:30 h. a 13:30 h. i de 15:30 h. a 19:30 h. 

 
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.cat
www.cilma.cat  

 
Girona, 24 de juliol de 2006 
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