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CONVOCATÒRIA DE PREMSA 001/2003 

 
Conferència sobre Gestió de Residus Municipals i 

Assemblea General del CILMA 
 

El proper dimecres 30 d’abril, a les 10.30 h del matí, a l’Hotel Fornells Park de Fornells 
de la Selva, tindrà lloc la conferència “Desenvolupament i perspectives del Programa 
de Gestió de Residus Municipals 2001/2006 (PROGREMIC) a les comarques de 
Girona” a càrrec del Sr. Ramon Tella, gerent de la Junta de Residus de la Generalitat 
de Catalunya.  

L’objectiu de la conferència és donar a conèixer com s’ha assolit la recollida selectiva 
de residus i el desenvolupament de les infraestructures necessàries a les nostres 
comarques en aquesta primera fase. També s’exposaran els objectius previstos en la 
segona fase 2004/2006 en la que es pretén valoritzar fins un 69% dels residus i 
disminuir la quantitat que va a deposició controlada en un 31%. 

Tot seguit es celebrarà l’Assemblea General del Consell d’Iniciatives Locals per al 
Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA). En aquesta assemblea 
s’informarà sobre les darreres activitats efectuades i es donarà a conèixer la memòria 
d’objectius per a l’any 2003, entre d’altres aspectes. 

El CILMA és una institució integrada per bona part dels ajuntaments de les comarques 
de Girona –135–, la totalitat dels consells comarcals i la mateixa Diputació de Girona. 
El seu objectiu principal és promoure el desenvolupament sostenible, així com 
vincular-se a xarxes més amplies d’altres regions. El CILMA, a més, vol esdevenir 
fòrum de debat i d’intercanvi d’experiències en matèria de medi ambient, així com de 
promoció de les Agendes 21 locals entre els municipis de les nostres comarques. 

 

Recordatori 

Lloc: Hotel Fornells Park 

Horari:   10:30 hores “Conferència Residus Municipals”  

  12:00 hores  Inici de l’Assemblea General 

 

Girona, 24 d’abril de 2003 

 

 
Per més informació: 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA - Tel. 629 151 930 
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