
 

 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 
 

ACTE DE CELEBRACIÓ DEL DESÈ ANIVERSARI DEL CILMA 
 

Ens plau convidar-vos a l’acte de celebració del desè aniversari del Consell 
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA) que 
tindrà lloc demà divendres 22 de maig al Castell de Sant Ferran de Figueres.  
L’acte està previst que comenci a les 19:30h i acabarà amb un sopar. En l’acte 
participaran el secretari general de mobilitat del departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, Sr. Manel Nadal; el director general de Polítiques ambientals i 
sostenibilitat del departament de Medi Ambient i Habitatge, Sr. Frederic Ximeno, el 
president de la Diputació de Girona, Sr. Enric Vilert, el delegat del Govern a Girona, 
Sr. Jordi Martinoy, l’alcalde de Figueres, Sr. Santi Vila i el president del CILMA, Sr. 
Lluís Lloret, a més dels membres i exmembres de la Junta del Consell. 
L’acte oficial de celebració del 10è aniversari començarà amb una benvinguda i 
parlaments del president del CILMA, el delegat territorial i el president de la 
Diputació; seguidament el Sr. Joan Surroca, historiador, museòleg i membre de 
Justícia i Pau, farà una ponència magistral sobre “Economia ecològica”. Tot seguit 
es farà el lliurament dels Premis Cilma 2008 a la Gestió sostenible del territori, a La 
mitigació del canvi climàtic i el premi al millor suggeriment de mobilitat rebut a través 
del portal de mobilitat (www.cilma.cat/mobilitat).  Posteriorment es farà el lliurament de 3 
reconeixements especials a una institució, a una persona i a una entitat que hagin 
fet una important tasca en la preservació i gestió del medi ambient a la nostra 
demarcació; i un quart guardó a l’impulsor i primer president del CILMA.  Clouran 
l’acte el director general de Polítiques ambientals i sostenibilitat, el secretari general 
de mobilitat i l’alcalde de Figueres.  
  
PROGRAMA D’ACTES: 
 
19.30h Benvinguda i presentació del 10è aniversari 

 
19.50h Ponència marc: “Economia ecològica” 

Sr. Joan Surroca i Sens – Historiador, museòleg, i membre de Justícia i Pau. 
 

20.30h Lliurament premis d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient de les 
comarques de Girona i premi al millor suggeriment de mobilitat 

21.15h  Reconeixements especials “CILMA-10 anys” 



21.25h  Clausura 

En acabar l’acte se servirà un sopar a peu dret. 

  
Abans de la celebració de l’acte del desè aniversari del CILMA, es farà l’Assamblea 
General anual del CILMA, a les 18h.   
 
 

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu trucar al 972183360 (Glam Comunicació). 

Moltes gràcies 

 
 

 
Dijous 21 de maig de 2009 


