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Assemblea General Extraordinària del CILMA. Elecció del President 
 
El divendres, dia 15 de desembre de 2006, a la Sala d’Actes de l’Edifici La Farinera 
(Carrer Santa Eugènia, 42 de Girona), es celebrarà l’Assemblea General Extraordinària 
del CILMA, en la que, entre d’altres aspectes, s’elegirà el nou President.   
 
Jornada: Gestió Local Sostenible de l’aigua 
 
Prèvia a l’Assemblea, s’ha programat una jornada sobre la gestió local sostenible de 
l’aigua. Arran de la conscienciació que s’ha pres en els darrers anys sobre l’escassetat de 
l’aigua com a recurs, la jornada tractarà sobre la introducció de mecanismes de gestió 
eficient, tant pel que fa a la limitació de pèrdues i l’estalvi d’aigua com a la millor cobertura 
econòmica del servei de gestió local de l’aigua.   
 
A aquesta Jornada hi assistiran com a ponents: en Joan Gaya, Gerent del Consorci per a 
la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC); Manel Serra, Gerent del Consorci 
de la Costa Brava; i Francesc Canalias, Gerent del Consorci SIGMA del Consell Comarcal 
de La Garrotxa. Al final, hi haurà un debat i un torn obert de paraules.  
 

 
V Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona 
2006 
 
Per altra part, un cop acabada l’Assemblea Extraordinària, tindrà lloc l’acte de lliurament 
del V Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de Girona 2006, atorgat i 
organitzat pel Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA). 
 
L'objectiu d’aquest premi és el de reconèixer les actuacions de caràcter innovador i 
exemplaritzant que han dut a terme els ens locals de les comarques de Girona al llarg 
d'aquest any 2006. 
 
A les 14:15 hores aproximadament, en acabar l’acte, s’atendrà als mitjans de 
comunicació.   
 



Programa: 
 
En aquest sentit, el programa que s’ha preparat és el que segueix: 
 
09:30 h. Jornada “Gestió local sostenible de l’aigua” 
13:15 h. Assemblea General Extraordinària del CILMA 
13:50 h. Lliurament del premi CILMA – 2006 

 
Recordatori 

 
Lloc: Sala d’Actes de l’Edifici La Farinera 
Adreça: Carrer Santa Eugènia, 42 de Girona 
Dia: Divendres, 15 de desembre de 2006 
Horari: De 09:30 a 14:15 hores, aproximadament 

 
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, 12 de desembre de 2006 
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