
 
Premi Medi Ambient CILMA 2017 

 

En motiu de la convocatòria del Premi Medi Ambient CILMA 2017, el jurat va escollir cinc 
actuacions municipals nominades: 

- En la categoria de “Augmentar l’estalvi i eficiència energètica i implementar energies 
renovables” l’Ajuntament de Navata amb la “Instal·lació d’una xarxa de calor amb 
biomassa tèrmica” ; i l’Ajuntament d’Arbúcies  amb l’actuació “Construcció d’una 
xarxa de calor de biomassa per cobrir les necessita ts tèrmiques de varis edificis 
públics i desplegament d’un projecte forestal del s ector primari local”  

- En la categoria de “Prevenir els residus i fomentar la economia circular” l’Ajuntament de 
Navata amb “Optimització i reducció dels residus de la fracció verda i els 
voluminosos de fusta ” 

- En la categoria de “Conservar la biodiversitat i el paisatge” l’Ajuntament de Torroella de 
Montgrí-L’Estartit  amb la “Desurbanització i recuperació de la funcionalitat e cològica 
dels sistemes costaners de la Pletera ”. 

- En la categoria de ”Estalviar i millorar la qualitat de l’aigua” l’Ajuntament de Bescanó  
amb la “Promoció d’una ordenança d’estalvi d’aigua pel muni cipi de Bescanó partint 
del projecte LIFE Miniaqua ” 

 

De cada actuació nominada es va realitzar un vídeo del qual s’ha fet difusió i la ciutadania ha 
pogut votar en línia durant 1 mes, entre el 15 de juny i el 15 de juliol, per escollir l’actuació més 
interessant. 

El 15 de juliol ha finalitzat el termini i s’han rebut un total 546 vots, segons el següent detall: 

 

Ens local Actuació Vots 

Ajuntament d’Arbúcies Construcció d’una xarxa de calor de biomassa per 
cobrir les necessitats tèrmiques de varis edificis 
públics i desplegament d’un projecte forestal del sector 
primari local 

75 

Ajuntament de Bescanó Promoció d’una ordenança d’estalvi d’aigua pel 
municipi de Bescanó partint del projecte LIFE 
Miniaqua 

84 

Ajuntament de Navata Optimització i reducció dels residus de la fracció verda 
i els voluminosos de fusta 

55 

Ajuntament de Navata Instal·lació d’una xarxa de calor amb biomassa tèrmica 51 

Ajuntament de Torroella 
de Montgrí-L’Estartit 

Desurbanització i recuperació de la funcionalitat 
ecològica dels sistemes costaners de la Pletera 

281 

 
Total Vots  546 

 



 
 L’actuació més votada ha estat la de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí-L’Estartit  amb la 
“Desurbanització i recuperació de la funcionalitat e cològica dels sistemes costaners de 
la Pletera ”, que ha obtingut 281 vots 
 
Aquesta actuació de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí-L’Estartit queda com a guanyadora 
del Premi Medi Ambient CILMA 2017 i l’ajuntament serà guardonat amb la participació de dues 
persones amb les despeses pagades en una visita tècnica a la ciutat de Freiburg (Alemanya), 
referent europeu en la gestió ambiental, on podran conèixer de primera mà les solucions 
adoptades pels responsables municipals en temes d’energia, residus, mobilitat, entre altres. 
 
A continuació es mostren els gràfics amb els resultats de les votacions del període de 15 de 
juny a 15 de juliol de 2017 
 

Gràfica de les votacions per actuació 

 

 

 

Gràfica de les votacions totals per dia 

 



 
 

 

 

Gràfica de les votacions totals per dia i per actuació 

 

Llegenda: 

 

 

 

 

Optimització i reducció dels residus de la fracció verda i els voluminosos de fusta

Desurbanització i recuperació de la funcionalitat ecològica dels sistemes costaners de la Pletera

Instal·lació d’una xarxa de calor amb biomassa tèrmica

Construcció d’una xarxa de calor de biomassa per cobrir les necessitats tèrmiques de varis edificis públics i desplegament d’un projecte forestal del sector primari local

Promoció d’una ordenança d’estalvi d’aigua pel municipi de Bescanó partint del projecte LIFE Miniaqua


