
 
 
 
 

Nota de premsa 

Dimecres, 10 de desembre de 2015 
 

Sergi Mir, nou president del CILMA 
 
En l’assemblea general extraordinària s’ha escollit  nou president del CILMA 
Sergi Mir Miquel, regidor de Caldes de Malavella, q ue relleva en el càrrec Jordi 
Iglesias i Salip. 
 
També s’ha escollit la nova Junta Executiva i s’ha aprovat el nomenament de la 
secretària tècnica. 
 
En l’assemblea general extraordinària del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient 
de les Comarques de Girona (CILMA), que ha tingut lloc a la Casa de Cultura de la 
Diputació de Girona, s’ha escollit per unanimitat el seu nou president, Sergi Mir Miquel, 
regidor de Caldes de Malavella, que relleva Jordi Iglesias i Salip, exalcalde de Breda. 
 
Jordi Iglesias, que deixa el càrrec després de quatre anys, ha agraït la tasca duta a terme 
per l’equip humà que integra el CILMA i ha recordat tot el treball fet, sobretot en l’impuls de 
la iniciativa europea del «Pacte d’alcaldes», que té com a objectiu reduir les emissions de 
CO2 mitjançant l’estalvi i l’eficiència energètica, així com en la implantació de les energies 
renovables. 
 
El nou president ha agraït la confiança dipositada en ell i s’ha mostrat molt il·lusionat 
d’acceptar aquest repte i de poder encapçalar aquest projecte. També ha donat les gràcies 
als nous membres que s’han incorporat a la Junta, i s’ha compromès a posar-se a 
disposició dels ajuntaments. 
 
En aquest acte, que ha comptat amb membres dels ens locals adherits, també s’han elegit 
els components de la Junta Executiva, que al llarg del desembre es reunirà per escollir els 
vicepresidents i concretar les noves línies de treball del CILMA durant els propers anys. 
 
Aquesta Junta està formada per un president, tres representants de la Diputació de Girona 
i onze representants dels ens adherits: 
 

President: 
̶ Sergi Mir Miquel, regidor de l’Ajuntament de Caldes de Malavella 

 
Representants de la Diputació de Girona: 

̶ Carlos Álvarez González, diputat 
̶ Josep M. Rufí i Pagès, diputat 

 
Representants dels ens adherits: 

 
Alt Empordà: 

̶ Josep Maria Najes Querol, regidor de l’Ajuntament de Palau-saverdera 
 

 
Baix Empordà: 

̶ Gemma Pascual Fabrellas, regidora de l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà 

 
 



Cerdanya: 
̶ Marc Torrent i Palou, conseller del Consell Comarcal de la Cerdanya 

 
 
Gironès: 

̶ Joaquim Roca Ventura, conseller del Consell Comarcal del Gironès 
 

 
Pla de l’Estany: 

̶ Francesc Xavier Quer Bosch, conseller del Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany 

 
Ripollès: 

̶ Joaquim Colomer i Cullell, regidor de l’Ajuntament de Ripoll 
 

 
Selva: 

̶ Joan Josep Navarro Espinosa, regidor de l’Ajuntament de Blanes 
 

 
Municipis de menys de 1.000 habitants: 

̶ Bartomeu Baqué i Muntané, alcalde de l’Ajuntament de Bolvir de Cerdanya 
 

 
Municipis d’entre 1.001 i 5.000 habitants: 

̶ Carme Camps i Goy, regidora de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva 
 

 
Municipis de més de 5.000 habitants: 

̶ Sandra Bartomeus i Vicens, regidora de l’Ajuntament de Torroella de 
Montgrí 

 
 
Queden pendents el nomenament del representant de la Garrotxa i el d’un diputat de la 
Diputació de Girona. 
 
Finalment, s’ha aprovat el nomenament de Judit Vilà Giralt com a secretària tècnica del 
CILMA, en substitució de Martí Pujals i Castelló. 
 
 
Nota: Adjuntem una fotografia de la nova Junta Executiva amb Sergi Mir, el nou president, i amb Jordi 
Iglesias, l’antic president. 
 

Més informació o entrevistes: 

CILMA 
Tel. 972 185 183 
cilma@cilma.cat 
 


