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Presentació
Per promoure la cultura de la sostenibilitat al conjunt de les nostres comarques,
el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
–CILMA– té per objectiu impulsar-ne els processos des del seu arrelament polític,
econòmic i social, així com vincular-se a xarxes més àmplies d’altres regions per la
via de la seva especificitat i identitat pròpia.
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Ès per aquest motiu que ens vam reunir en la III Conferència Europea de Ciutats
Sostenibles, celebrada a Hannover, més de 1500 representats de ciutats i ONG
de 60 països.
De les principals conclusions a què es va arribar, cal destacar-ne tres:
> La demanda dels responsables polítics de totes les ciutats presents –i que es feu
palès en el document anomenat Crida de Hannover– adreçada especialment a les
comunitats internacionals i a les institucions europees, per tal de sol·licitar-los
el seu suport possible per impulsar arreu processos en bé del desenvolupament
sostenible. L’objectiu és incloure programes econòmics i sistemes de finançament
com ara són la concessió de subvencions i subsidis en el marc dels fons estructurals
a les autoritats locals i regionals que treballin amb plans de desenvolupament sostenible, així com també la inclusió de consideracions socials i mediambientals en
la legislació vigent.
> La identificació de l’Agenda 21 local com a principal eina dels municipis per
avançar en els processos cap a la sostenibilitat.
> El reconeixement que va expressar la comissaria de la Unió Europea cap a les associacions de municipis com a entitats vàlides per a l’establiment de col·laboracions
i per al cofinançament de projectes locals.
Davant de tot això, cal que el CILMA ajudi a unir esforços per integrar-los en estratègies comunes, emmarcades en escales territorials més àmplies que les merament
municipals, amb la finalitat d’afrontar el nou repte del segle XXI: la sostenibilitat.
Al llarg de l’any 2000, amb la creació de la Secretaria Tècnica del CILMA, s’han fet
els primers passos en la direcció de configurar un moviment municipalista decidit
a treballar des de la suma de complicitats vers els principis del desenvolupament
sostenible.
El balanç del treball fet fins ara ha estat positiu, atès que s’han portat a terme
les actuacions i els objectius que aleshores ens vam plantejar. S’han estructurat
l’organització i els vincles de comunicació, s’ha donat a conèixer a diferents àmbits
polítics, institucionals i socials, i s’hi han establert convenis de col·laboració. Però,
sobretot, s’ha aconseguit que més de la meitat dels municipis gironins confiïn i
participin en els reptes que ens hem plantejat. En aquest sentit, l’experiència assolida fins al moment ens ha permès detectar necessitats, definir nous objectius i
establir ordres de prioritat.
Avui per avui, el CILMA ja no és un projecte, sinó una realitat que avança per un
camí complex que haurem d’anar concretant pas a pas, col·lectivament, des de
l’experiència i l’aportació de la Diputació de Girona, els consells comarcals i el
conjunt de municipis.

Pere Maluquer i Ferrer
President del Consell d’Iniciatives Locals
per al Medi Ambient
de les Comarques de Girona
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Introducció
Tenint en compte les necessitats, demandes i l’interès creixent dels governants
municipals pels temes mediambientals, l’Àrea d’Acció Territorial de la Diputació
de Girona impulsa un ambiciós programa de foment de la sostenibilitat específic
per al món local. Aquest programa, adoptat pel Ple de la Diputació de Girona amb
el consens de tots els grups polítics presents, té tres línies bàsiques d’acció. Per
una banda, ofereix una metodologia concreta, amb el seu propi corpus ideològic i
programàtic, adaptable a les dimensions i necessitats dels ajuntaments gironins.
La segona línia posa a disposició dels ens locals un fons de finançament per a dur a
terme els Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS). La tercera línia proposa la
creació d’un Consell local d’iniciatives ambientals amb l’objectiu que tots els ens
locals puguin participar en la definició de les accions estratègiques que s’hauran
d’impulsar desde tots els nivells: local, comarcal i regional/territorial, amb la
complicitat dels ciutadans.
Així doncs, l’any 1999 es constitueix el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi
Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) integrat per un gran nombre d’ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Girona. En aquest primer període, l’objectiu primordial era que els estatuts asseguressin la presència de tot el territori en
els seus òrgans de govern i també la representació equitativa, sense exclusions, de
totes les forces polítiques escollides a les comarques de Girona.
En aquesta primera Assemblea General també s’aprovaren com a objectius del CILMA:
> Esdevenir plataforma d’interlocució unitària amb els altres organismes i institucions més enllà de les nostres comarques.
> Conformar un fòrum de debat a l’entorn de la sostenibilitat aplicada als municipis
de les comarques gironines, amb possibilitat d’intercanviar experiències i d’aplegar iniciatives per uns objectius comuns.
> Constituir-se en grup d’interès davant la mobilització de recursos i la catalització
d’iniciatives.
> Exemplificar el treball comú i la mobilització solidària com a eines imprescindibles
per a l’avenç cap a una societat sostenible, tant des del punt de vista social i econòmic com ambiental.
Tanmateix, diferents factors han comportat que una iniciativa d’aquestes característiques sigui ben acceptada per totes les institucions, tant públiques com privades.
Primerament, el reconeixement de la importància d’incloure variables ambientals en
la presa de decisions polítiques. També el fet que la gran majoria d’ajuntaments de
les nostres comarques no disposi de tècnics mediambientals que donin pautes de
coneixement i assessorin els governants municipals en el dia a dia, ja que bona part
de municipis tenen delegades les competències mediambientals als consells comarcals, ja sigui en els supòsits de dispensa municipal dels serveis o per assumpció d’aquests serveis municipals per altres títols, d’acord amb la legislació de règim local.
El CILMA, conscient d’aquesta realitat, decideix fer-hi front i assumir com a repte
impulsar la cohesió de municipis i estimular-ne una cultura cooperativa per tal
d’emprendre iniciatives en un marc d’eficiència i qualitat, implicar-se en la mobilització de recursos i assumir un paper actiu en la gestió de programes europeus.
Ara bé, en el procés d’elaboració i implantació de polítiques públiques ambientals,
hi trobem implicats diferents àmbits governamentals, òrgans administratius, agents
socioeconòmics, així com també el conjunt de la ciutadania. És a dir, és un entramat
d’actors institucionals, polítics i socials amb un fi comú: vetllar per la conservació
de l’entorn i la qualitat de vida de tots els ciutadans.
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Tenint en compte aquesta realitat politicoadministrativa i socioecològica, és necessari dissenyar una estratègia que asseguri la vehiculació de la informació, el diàleg,
la negociació i el posterior consens entre tots aquests agents implicats.
A partir d’aquesta complicitat, el CILMA es dota dels següents òrgans de gestió:
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Comissions
Constituïdes per regidors o alcaldes amb interessos i problemàtiques ambientals
comunes;
Xarxa Tècnica
Formada per tècnics mediambientals que intercanviaran informació sobre desenvolupaments tècnics i iniciatives comunes d’acció preventiva o correctora;
Fòrum
Integrat per tots els agents socioeconòmics i el conjunt de la ciutadania. Propicia el
debat, expressa l’opinió i difon informació;
Secretaria Tècnica
És el canal de comunicació dels òrgans de gestió, a la vegada que fa les tasques
administratives i tècniques del CILMA.

Per tal d’engegar-ho i portar-ho a terme, el mes de maig de 2000 es crea la Secretaria Tècnica del CILMA. D’aquesta manera s’obre un nou període on s’estudia
la planificació estratègica a desenvolupar, es concreten objectius operatius i se
n’inicia l’execució. Paral·lelament, s’enceta una roda de visites institucionals per
a donar-nos a conèixer i establir vincles de possibles convenis i col·laboracions. El
CILMA ja compta amb més de 100 municipis i consells comarcals adherits, fet que
suposa més de la meitat de tots els pobles i ciutats de la demarcació i la totalitat
dels seus consells comarcals.
I és que cal entendre el funcionament dels municipis com un ecosistema per a poder
impulsar polítiques més operatives dirigides a la sostenibilitat. Es tracta, per exemple, de promoure accions efectives de participació ciutadana o controlar i planificar
amb més rigor el creixement urbà tot garantint l’equilibri ecològic. Una de les eines
que serveix als municipis com a planificador estratègic tenint en compte les variables ambientals són els Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS), impulsats
des de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona. Avui, ja hi ha un bon nombre d’ajuntaments que estan treballant en la direcció de concretar el seu pla d’acció
per tal de fer avançar el municipi en la direcció del desenvolupament sostenible.
Tots aquests ajuntaments saben que el repte no només és seu sinó del conjunt de la
ciutadania i dels diferents agents socials i econòmics. Ara bé, no hem d’oblidar que
un municipi no està aïllat, sinó que forma part d’una regió regida per una dinàmica
socioambiental i una convergència d’interessos. L’impuls de polítiques de cooperació
pot esdevenir la forma més operativa de caràcter estratègic per al desenvolupament
de les Agendes 21 comarcals i la pròpia Agenda 21 de Catalunya. És així com el CILMA
ha proposat la creació d’Oficines Comarcals per a la Sostenibilitat (OCS), amb l’afany
de facilitar i debatre eines de gestió i planificació que ajudin les administracions
locals i supralocals a orientar les seves polítiques ambientals.
En aquest sentit podem dir que el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de
les Comarques de Girona vol ser un consell connectat, obert, una regió de municipis,
emprenedor i mobilitzador de recursos.
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Consell connectat
El posicionament, la comunicació i el coneixement es configuren com la base del
funcionament del Consell, i també com un dels obstacles a superar.
Consell obert
Per aconseguir un Consell obert cal garantir la participació del conjunt de la
ciutadania, la cooperació amb d’altres institucions, la col·laboració amb centres
de recerca i, per descomptat, el compromís de l’Administració local. Aquesta
participació possibilita un pacte ciutadà que faci viable la cohesió plural per
després actuar com a veritable vehiculador de l’aplicació de la sostenibilitat.
Regió de municipis
Les regions de municipis que configuraran les comissions del Consell han de ser
un espai de referència de la dinàmica socioambiental i un factor multiplicador
de l’especificitat i identitat pròpia dels pobles i ciutats de les comarques gironines.
Consell emprenedor
Serà un símptoma de vitalitat i riquesa del Consell dinamitzar tota mena d’iniciatives, tant des de l’Administració pública com des de la societat civil.
Consell mobilitzador de recursos
Cal jugar un paper actiu en la recerca d’oportunitats de finançament –tant públic
com privat– que s’adeqüin a les necessitats i demandes dels projectes.
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Resum d’activitats
Reunions dels òrgans del CILMA
Òrgans de govern
Assemblea General
L’Assemblea General, segons els Estatuts, és l’òrgan sobirà de l’associació i està
formada per representants de les comarques i dels municipis associats –alcaldes
i regidors.
Cal destacar com a facultats de l’Assemblea modificar els Estatuts, elegir i separar
els membres de la Junta Executiva, aprovar el pressupost i la liquidació de comptes
anuals, incorporar-se a d’altres unions d’associacions i acordar l’admissió dels
municipis que sol·licitin formar-ne part.
L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària un cop l’any, dins el primer
semestre i en sessió extraordinària quan ho disposi el president, ho proposi
la Junta Executiva o ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 25%.
Tots els membres de l’Assemblea decideixen per majoria els assumptes de la seva
competència, i és dit òrgan qui aprova les adhesions dels municipis al Consell.
Fins al moment, s’han celebrat tres assemblees. La primera fou l’assemblea constitutiva –que va tenir lloc a la Sala de Plens de la Diputació de Girona el 25 de maig de
1999– en què s’aprovaren els Estatuts i a la qual assistiren, entre d’altres, el conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Joan Ignasi Puigdollers
i Noblom, el director general de Planificació i Educació Ambiental, Sr. Pere Torres
i Grau, i el delegat territorial de Medi Ambient a Girona, Sr. Josep Bou i Tomàs.
La següent va tenir lloc el 30 de novembre de 1999 en què es van elegir el president
i els membres de la Junta Executiva, i on es presentà un document sobre les
Estratègies d’Organització del CILMA, elaborat per la Sra. Maria Puigdemont. A la
darrera assemblea, celebrada el 15 de juny de 2000, s’aprovà el pressupost per a
l’exercici 2000 i es presentaren les propostes d’organització definitives del CILMA
i la creació de comissions de treball.
A continuació, es mostra una relació del total de municipis adherits fins al moment.

Relació de municipis adherits
ALT EMPORDÀ
AGULLANA

Sr. Alfons Quera i Carré

Alcalde

ALBANYÀ

Sra. Maria GifreiMuncunill

Alcaldessa

L’ARMENTERA

Sra. Remei Costa i Reig

Regidora

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Sra. Montserrat Solà i Belmonte

Regidora

BIURE

Sr. Jesús Josep Llauró i Sans

Alcalde

CAPMANY

Sr. Jesús Figa i Comas

Alcalde

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Sr. Julià Genovés i Juanola

Regidor

ESPOLLA*

Sr. Jaume Geli i Giralt

Regidor
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FIGUERES

Sra. Anna Morillas i Millán

Regidor

GARRIGUELLA*

Sr. Josep IgnasideGenover i Soler

Regidor

LA JONQUERA

Sr. Alexandre Vázquez i Salellas

Regidor

LLADÓ

Sr. Antoni Ramoneda i Bigordà

Regidor

LLANÇÀ

Sra. Assumpció Ministral i Dardé

Regidora

LLERS

Sr. Joan Beya i Masó

Regidor

MAÇANET DE CABRENYS

Sra. Roser Puig i Rodó

Regidora

NAVATA

Sr. Albert Riera i Arbat

Regidor

PALAU-SAVERDERA

Sr. Narcís Deusedas i Berta

Alcalde

PAU

Sr. Francesc Caussà i Sans

Regidor

PERALADA

Sr. Jordi Alemany i Agulló

Regidor

PONT DE MOLINS*

Sr. Lluís Campos i García

Regidor

PORTBOU

Sra. Amor Heras i Frigola

Regidora

ROSES

Sra. Sílvia Ferrer i Ferrer

Regidora

SANT CLIMENT SESCEBES

Sr. Joaquim Torrent i Tura

Alcalde

SANT MORI

Sr. Jordi Turró i Alsina

Regidor

SANT PERE PESCADOR*

Sr. Josep Font i Olivet

Regidor

LA SELVA DE MAR*

Sr. Joan Maria Roig i Crespo

Regidor

SIURANA

Sr. Jaume Planella i Quer

Regidor

TORROELLA DE FLUVIÀ

Sr. Tomàs Mallol i Deulofeu

Regidor

LA VAJOL

Sr. Miquel Coll i Batllori

Alcalde

VILABERTRAN*

Sra. Núria Genís i Sais

Regidora

VILAFANT

Sr. Joan Expósito i Blanquez

Regidor

VILAJUÏGA

Sr. Pere Trias i Roca

Alcalde

VILAMACOLUM

Sr. Narcís Hospital i Gash

Alcalde

CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

Sr. Josep Blanch i Dalmau

Conseller

BEGUR

Sr. Carles Arnau i Ferrer

Alcalde

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Sra. Concepció de Ribot i Mundet

Regidora

CASTELL-PLATJA D’ARO

Sr. Narcís Marisch i Ferrer

Regidor

COLOMERS

Sr. Josep Manuel López i Gifreu

Alcalde

BAIX EMPORDÀ
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CORÇÀ

Sr. Carles Pongiluppi i Pagès

Alcalde

FORALLAC

Sr. Enric Mateu i Pou

Regidor

MONT-RAS

Sr. Manuel Carmona i Aroca

Regidor

PALAFRUGELL

Sr. Josep Maria Reguant i Gili

Regidor

PALAMÓS

Sr. Lluís Vidal i Plana

Regidor

PALAU-SATOR

Sr. Josep Maria Cornell i Pascual

Regidor

LA PERA*

Sr. Benjamí Artigas i Burch

Alcalde

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Sr. Josep Amat i Girbau

Regidor

SANTA CRISTINA D’ARO

Sra. Pilar Blasco i Prim

Alcaldessa

TORROELLA DE MONTGRÍ

Sr. Carles Negre i Clos

Regidor

ULLÀ*

Sr. Eliseu Muní i Vives

Alcalde

VALL-LLOBREGA

Sr. Joan Surroca i Vilà

Alcalde

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

Sr. Joan Català i Pagès

Conseller

ALP

Sr. Josep Tajà i Alsina

Alcalde

DAS

Sr. Jordi Tarrats i Galan

Alcalde

FONTANALS DE CERDANYA

Sr. Joan Giraut i Capdevila

Regidor

GER

Sr. Carles Bertran i Rigola

Alcalde

ISÒVOL

Sr. Pere Oliu i Casamitjana

Alcalde

MERANGES*

Sr. Esteve Avellanet i Tarrés

Alcalde

PUIGCERDÀ*

Sr. Miquel Serra i Muntaner

Regidor

CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA

Sr. Pere Oliu i Casamitjana

Conseller

BESALÚ*

Sr. Joan Sarquella i Molins

Regidor

BEUDA*

Sra. Assumpta Fort i Olivella

Alcaldessa

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Sr. Moisès Coromina i Soler

Alcalde

MIERES

Sr. Miquel Noguer i Planas

Alcalde

MONTAGUT*

Sr. Narcís Ribes i Besalú

Alcalde

OLOT

Sr. Joan Albesa i Poncet

Regidor

LES PRESES

Sr. Daniel Terradellas i Redón

Alcalde

1
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CERDANYA

GARROTXA
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RIUDAURA*

Sra. Eulàlia Masana i Serra

Regidora

SALES DE LLIERCA*

Sr. Miquel Palomeras i Anglada

Alcalde

SANT ANIOL DE FINESTRES*

Sr. Francesc Oliveras i Torrent

Regidor

SANT FELIU DE PALLEROLS

Sr. Joan Casas i Carreras

Alcalde

SANT JOAN LES FONTS*

Sr. Joan Espona i Agustín

Alcalde

SANTA PAU*

Sra. MªCarme Domènech i García

Regidora

TORTELLÀ*

Sr. Avel·lí Campsolinas i Juanola

Alcalde

VALL D’EN BAS

Sr. Miquel Calm i Puig

Alcalde

VALL DE BIANYA

Sr. Josep Clapera i Rubirola

Regidor

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA

Sr. Joan Espona i Agustín

Conseller

BESCANÓ

Sra. Remei Ferrer i Costa

Regidora

CASSÀ DE LA SELVA

Sr. Emili Mató i Palós

Regidor

CELRÀ

Sra. Marta Pibernat i Palomeras

Regidora

CERVIÀ DE TER

Sr. Lluís Company i Sitjà

Regidor

FORNELLS DE LA SELVA

Sr. Xavier Martínez i Torra

Regidor

GIRONA

Sra. Isabel Salamaña i Serra

Regidora

LLAGOSTERA

Sr. Lluís Postigo i Garcia

Alcalde

QUART

Sr. Josep Torrent i Solà

Regidor

SALT

Sr. Ramon Muñoz i Salló

Regidor

SANT GREGORI

Sr. Joaquim Bordoy i Colomer

Regidor

SANT JULIÀ DE RAMIS

Sra. Jordi Ribas i Senent

Regidor

SANT JORDI DESVALLS

Sr. Narcís Barceló i Pascual

Alcalde

SANT MARTÍ DE LLÉMENA

Sr. Joan Burch i Buch

Regidor

SARRIÀ DE TER

Sr. Josep Turbau i Serrat

Alcalde

VILADASENS

Sr. Alfons Soler i Pou

Alcalde

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

Sr. Josep Comas i Boadas

Conseller

CAMÓS

Sr. Narcís Masanas i Xargay

Regidor

CORNELLÀ DEL TERRI

Sr. Jaume Figueras i Padrosa

Regidor

GIRONÈS

PLA DE L’ESTANY
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ESPONELLÀ

Sr. Pere Planas i Mercader

Regidor

PALOL DE REVARDIT

Sr. Josep Parella i Tayeda

Regidor

PORQUERES

Sr. Salvador Ros i Reig

Regidor

VILADEMULS

Sr. Narcís Martí i Burch

Regidor

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY* Sr. Josep Vicenç i Teixidor

President

CAMPDEVÀNOL

Sr. Emili Carretero i Salgado

Regidor

CAMPRODON

Sr. Esteve Pujol i Badà

Alcalde

RIBES DE FRESER

Sr. Jesús Montón i Catalán

Regidor

RIPOLL

Sr. Joan Casas i Capdevila

Regidor

SANT JOAN DE LES ABADESSES

Sr. Carles Bassaganya i Serra

Alcalde

VILALLONGA DE TER*

Sra. Paquita Pastoret i Busquets

Alcaldessa

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

Sr. Jaume Vilarrasa i Batchelli

President

AMER

Sr. Joan Güell i Panosa

Alcalde

ANGLÈS

Sr. Estanislau Perramon i Reyné

Regidor

ARBÚCIES

Sr. Enric Roca i Fosch

Regidor

BLANES

Sr. Ramon Ramos i Argimon

Alcalde

BREDA

Sr. Jordi Iglesias i Salip

Alcalde

CALDES DE MALAVELLA

Sr. Eduard Àngel i Sánchez

Regidor

LLORET DE MAR

Sr. Arseni Gibert i Bosch

Regidor

RIUDARENES

Sr. Jordi Gironès i Pasolas

Alcalde

RIUDELLOTS DE LA SELVA

Sra. Eulàlia Fàbregas i Julià

Regidora

SANT FELIU DE BUIXALLEU

Sr. Pere Argemí i Borrell

Regidor

SANT HILARI SACALM

Sr. Francesc X. Aguilera i Delgado

Regidor

SANTA COLOMA DE FARNERS

Sr. Antoni Solà i Bohigas

Alcalde

SILS

Sr. Àngel Manuel Pomar i Marín

Regidor

TOSSA DE MAR

Sra. Immaculada Colom i Canal

Regidora

VIDRERES*

Sr. Josep Campmajó i Feixas

Regidor

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

Sr. Joan Puig i Cordon

Conseller
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RIPOLLÈS

LA SELVA
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OSONA
VIDRÀ

Sr. Josep Anglada i Dorca

Alcalde

VILADRAU

Sr. Albert Roquet i Estorch

Regidor

Diputació de Girona

Sr. Pere Maluquer i Ferrer

Diputat

Diputació de Girona

Sr. Antoni Juanals i Roman

Diputat

Diputació de Girona

Sr. Ferran Pedró i Costa

Diputat

DIPUTACIÓ DE GIRONA

* Municipis amb adhesió pendent d’aprovació a la pròxima Assemblea General

Actualment, són més de la meitat els municipis de les comarques de Girona i la totalitat dels consells comarcals que han pres la decisió d’adherir-se al CILMA mitjançant
l’acord de Ple del seu ajuntament.
Les gràfiques que es mostren a continuació ens indiquen que la mitjana de municipis
adherits de cada comarca està al voltant del 60%, així com que la quarta part dels
municipis adherits al CILMA pertanyen a l’Alt Empordà –tot i que cal tenir en compte
que és la comarca que té més municipis de la província. No obstant això, la Garrotxa
és la comarca que en percentatges té un major nombre de municipis adherits, seguida de les comarques de la Selva, el Gironès i el Pla de l’Estany, les quals tenen més de
la meitat dels seus municipis adherits al CILMA.
Constatada la diferència entre els límits fixats a la Llei comarcal de Catalunya i la
delimitació provincial, cal destacar que els municipis de Vidrà, Viladrau i Espinelves
són de la comarca d’Osona però depenen administrativament de la província de
Girona i que els dos primers s’han adherit al CILMA. Per altra banda, a la Cerdanya
hi ha una diferència important, ja que dels setze municipis que la conformen, onze
pertanyen a la demarcació de Girona i, d’aquests, 7 s’han adherit al CILMA.
Quan es constituí el Consell es comptava amb 41 ens adherits entre municipis,
consells comarcals i la pròpia Diputació de Girona. D’aquesta manera es constata que
des de la constitució del CILMA fins ara hi ha hagut un increment considerable d’ens
locals adherits. Cal destacar que des de la Secretaria Tècnica s’ha donat a conèixer el
CILMA a tots els ajuntaments i que els tècnics de Medi Ambient dels consells comarcals també han col·laborat en aquesta tasca. El fet de conèixer algunes de les feines
dutes a terme per la Secretaria Tècnica ha empès alguns municipis a l’adhesió al
CILMA.
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Municipis adherits i no adherits per comarca
Comarques de Girona Municipis adherits Municipis no adherits Total

100%

Alt Empordà

33

35

68

Baix Empordà

16

20

36

Cerdanya

7

4

11

Garrotxa

16

5

21

Gironès

15

12

27

Pla de l’Estany

6

5

11

Ripollès

6

13

19

La Selva

15

10

25

Osona

2

1

3

TOTAL

116 (52%)

105 (48%)

221 (100%)

Percentatge d’adhesions al CILMA per comarques

50%
64%
49%

76%

60%

56%

67%

55%

44%

32%

0%
Alt
Empordà

Baix
Empordà

Cerdanya

Garrotxa

Gironès

Municipis adherits

Pla de
l’Estany

Ripollès

La Selva

Osona

Municipis no adherits

Distribució de Municipis adherits al CILMA per comarques
Pla de L’Estany
5%

Ripollès Osona
5%
2%

Cerdanya
6%

Alt Empordà
28%

La Selva
13%
Gironès
13%

Garrotxa
14%

Baix Empordà
14%

Memòria CILMA 2000

13

1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

14

Memòria CILMA 2000

Junta Executiva
La Junta Executiva és qui regeix, administra i representa el CILMA. Està formada
pel president, tres representants designats per la Diputació de Girona i catorze
representants dels ens associats, un per cadascuna de les vuit comarques i sis
pels municipis associats que tindran representació en la forma següent:
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> 2 representants pels municipis de fins a 1000 habitants.
> 2 representants pels municipis d’entre 1001 i 5000 habitants.
> 2 representants pels municipis de població superior als 5000 habitants.
La Junta Executiva es reuneix en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus
membres decideixin i que, en cap cas, pot ser superior a tres mesos. També es pot
reunir en sessió extraordinària quan la convoqui el president, o bé ho sol·licitin
tres dels membres que la componen.
Fins al moment s’han celebrat 4 reunions de la Junta Executiva. A la primera Junta
Executiva, celebrada el 6 d’abril de 2000, es debateren els objectius del CILMA per a
aquest període, així com tots els temes relatius a la infraestructura de la Secretaria
Tècnica (pressupost, instal.lacions, personal,...).
La següent reunió –4 de maig de 2000- va servir per elegir els vicepresidents 1r
i 2n, debatre i discutir el document relatiu a la planificació estratègica del CILMA,
informar sobre la selecció de personal realitzada i les propostes d’arrendament del
local, i preparar la propera Assemblea General.
El dia 7 de setembre de 2000 es celebrà la 3a. Junta Executiva per tal de debatre
el Pla de treball 2000-2001 i escollir els representants de les comissions de treball
temàtiques.
La darrera reunió d’aquest òrgan fou el 24 de novembre del mateix any, amb els
següents temes tractats: últimes actuacions del CILMA, conveni amb el Departament
de Medi Ambient de la Generalitat, col·laboració amb l’Associació de Naturalistes
de Girona per al procés de la Carta de Tossa i debat sobre les bases de selecció que
han de regir la contractació del personal de la Secretaria Tècnica.
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Estructura i composició de la Junta Executiva
Pere Maluquer i Ferrer
President
Representant de la Diputació de Girona

Josep Amat i Girbau
Vicepresident 1r
Representant comarcal del Baix Empordá

Antoni Juanals i Roman
Vicepresident 2n
Representant de la Diputació de Girona

Josep Blanch i Dalmau
Representant comarcal de l’Alt Empordà

Joan Beya i Masó
Representant de poblacions < 1000 hab.

Eulàlia Fàbregas i Julià
Representant comarcal de la Selva

Jaume Figueras i Padrosa
Representant comarcal del Pla de l’Estany

Jordi Gironès i Pasolas
Representant de poblacions 1001-5000 hab.

Xavier Martínez i Torra
Representant comarcal del Gironès

Emili Mató i Palós
Representant de poblacions >5000 hab.

Miquel Noguer i Planas
Representant de poblacions < 1000 hab.

Pere Oliu i Casamitjana
Representant comarcal de la Cerdanya

Ferran Pedró i Costa
Representant de la Diputació de Girona

Isabel Salamaña i Sierra
Representant de poblacions > 5000 hab.

Daniel Tarradellas i Redón
Representant comarcal de la Garrotxa

Josep Turbau i Serrat
Representant de poblacions 1001-5000 hab.

Jaume Vilarrasa i Batchelli
Representant comarcal del Ripollès
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Òrgans de gestió
Comissions temàtiques
Les comissions temàtiques estan constituïdes per alcaldes i regidors dels municipis
gironins interessats a debatre, treballar i aplicar polítiques ambientals amb d’altres
municipis de similars característiques socioecològiques i amb interessos comuns.
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Recollint les inquietuds manifestades per determinats governants municipals d’arreu
del territori, s’han creat les següents comissions temàtiques, coordinades per membres de la Junta Executiva. Aquestes comissions són les següents:

Comissió de la Carta
de Tossa -Litoral-

COMISSIÓ

COORDINADOR

Carta de Tossa –Litoral–

Sr. Antoni Juanals i Roman

Residus

Sr. Jaume Figueras i Padrosa

Infraestructures

Sr. Josep Amat i Girbau

Aigua

Sr. Emili Mató i Palós

Sensibilització i Educació Ambiental

Sr. Josep Turbau i Serrat

Mobilitat

Sra. Isabel Salamaña i Sierra

El procés de la Carta de Tossa va néixer el gener de 1998 quan l’Associació de
Naturalistes de Girona (ANG) creà un grup de treball format per tècnics de diferents
camps, amb la finalitat d’establir una estratègia que pogués fer front a la ocupació
progressiva del litoral i estudiar diferents models d’economia basada en un turisme
sostenible i en els espais d’interès paisatgístic i natural.
Per tal que els ajuntaments s’impliquessin políticament en el procés, es va analitzar i
debatre l’anomenada Carta de Tossa, que s’assumeix arran de l’aprovació per Ple
municipal d’una sèrie de compromisos en bé d’una major preservació del territori i
dels valors patrimonials que conté.
Amb el suport de la Diputació de Girona, aquestes trobades van servir per obrir un
marc de debat i reflexió sobre la situació actual del turisme litoral, la difícil però
necessària implantació de polítiques ambientals i la capacitat de l’àmbit local per
actuar i crear noves dinàmiques en la relació entre activitats i territori.
Amb la constitució del CILMA, el grup de treball de la Carta de Tossa ha passat a
formar part d’una de les seves comissions de treball, representada pel Sr. Antoni
Juanals i amb la col·laboració de l’ANG, mitjançant un conveni que es preveu signar.
Fins al moment, els municipis signataris de la Carta de Tossa –tots a la franja litoral– són: Portbou, Llançà, Roses, Castelló d’Empúries, L’Armentera, L’Escala, Torroella
de Montgrí, Pals, Begur, Palafrugell, Mont-ras, Vall-llobrega, Palamós, Calonge,
Castell-Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar.
Per continuar en aquesta línia, properament es celebrarà una nova trobada d’aquests
municipis per veure si s’han portat a terme els acords establerts en l’última reunió
celebrada el 31 de març a Palafrugell, per analitzar possibles dificultats aparegudes,
trobar les solucions i establir nous debats.
S’ha iniciat un cicle de jornades dirigides a tècnics dels municipis litorals, per tal
d’impulsar l’aplicació dels principis de la Carta de Tossa. Aquest cicle pretén proposar mesures concretes i aplicables a cada municipi. El 20 de novembre es va celebrar
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la primera sessió anomenada “Metodologia per a definir àrees d’interès natural a
l’àmbit municipal”, on es van oferir instruments i coneixements necessaris per tal
de poder identificar aquells espais amb un interès natural i paisatgístic especial,
les característiques dels quals els fes susceptibles de rebre una protecció i gestió
específica.

Comissió de Residus

Els resultats indiquen que la gestió dels residus que s’ha fet fins al moment a
Catalunya encara té moltes mancances i no s’han assolit els nivells de reutilització
i reciclatge que el govern s’havia plantejat com a objectiu, tot seguint les directives
europees i la pròpia Llei 6/1993, reguladora dels residus. Així doncs, s’ha decidit
crear aquesta comissió a instàncies de les inquietuds dels governants locals i serà
coordinada pel Sr. Jaume Figueras.
La primera reunió es va celebrar el 10 d’octubre i es va debatre la gestió dels residus que s’està portant a terme actualment i les dificultats que s’hi han pogut trobar.
També es van explicar iniciatives locals interessants com per exemple l’elaboració
d’un Pla integral de la gestió dels residus a Roses i la recollida porta a porta de tot
tipus de residus separats selectivament per una empresa municipal a Riudarenes.
Un dels punts tractats que més interès despertà entre els assistents fou el dels
residus ramaders –i concretament els purins– en considerar que és un problema
urgent que afecta bona part de les nostres comarques.
Els participants a aquesta reunió encomanaren a la Secretaria Tècnica una recerca
bibliogràfica d’experiències en residus ramaders, així com, també, fer una trobada
amb experts en la matèria perquè exposin possibles solucions i alternatives.

Comissió
d’Infraestructures

L’ordenació del territori determina tendències de creixement urbanístic, la gestió
dels recursos i les demandes d’infraestructures i de serveis.
No hi ha cap dubte que el nostre país disposa o acollirà en un futur una sèrie d’infraestructures (línies elèctriques, xarxes viàries, parcs eòlics, antenes de telefonia
mòbil, tren d’alta velocitat, etc.) d’una certa magnitud i necessàries pel desenvolupament econòmic, però això no vol dir que per tenir-les s’hagin d’incrementar els costos ambientals i fraccionar cada cop més el territori interceptant els fluxes biològics
i les connexions paisatgístiques. Per tant, abans de plantejar la construcció de qualsevol nova infraestructura convé, i en la major part dels casos és obligat, fer estudis
d’impacte ambiental que determinin la seva conveniència i alhora donin les pautes
perquè aquestes actuacions siguin el màxim de compatibles amb l’entorn.
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Atès que moltes d’aquestes infraestructures afecten més d’un municipi, el CILMA pot
servir com a plataforma d’interlocució d’un conjunt d’ajuntaments davant d’altres
administracions i la seva ciutadania.
Aquesta comissió és encapçalada pel Sr. Josep Amat. El 20 de desembre es va
celebrar la primera reunió i es va acordar com a prioritat preparar una sessió informativa sobre el Reial Decret Legislatiu 4/2000 de mesures urgents de liberalització
en el sector immobiliari, per tal d’aclarir com afectarà l’exercici de la facultat d’ordenació del territori i de l’urbanisme que pertoca als ajuntaments i a l’Administració
autonòmica. També es va acordar buscar la informació sobre vies de comunicació
projectades a curt/mitjà termini i els corredors biològics que es poden veure afectats.

Comissió de l’Aigua
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Actualment la gestió de l’aigua a les nostres comarques està marcada pels transvasaments cap a zones deficitàries, la contaminació i la sobreexplotació creixent dels
rius i dels aqüífers, fins als límits que sobrepassen la capacitat de regeneració i
autodepuració de les aigües. Això causa problemes com la eutrofització (manca d’oxigen) de les aigües superficials i n’agreuja d’altres de molt difícil solució com la contaminació dels aqüífers. Es veu clarament la manca de polítiques de sostenibilitat en
la gestió integrada del cicle de l’aigua en els nostres municipis i comarques.
Aquestes i moltes més qüestions seran debat en aquesta comissió, que estarà coordinada pel Sr. Emili Mató.
El Sr. Emili Mató va assistir darrerament a unes jornades sobre la millora de la
gestió de l’aigua a Catalunya, sota el lema “Catalunya, temps d’aigua”. Aquestes jornades van ser organitzades no perquè la problemàtica entorn de l’aigua hagi canviat,
sinó pel cúmul de circumstàncies que es donen en aquest moment: l’acusada sequera
que ens afecta, l’aprovació del Pla hidrològic nacional, la Directiva marc sobre l’aigua de la Unió Europea, la configuració de la xarxa bàsica del sistema Ter-Llobregat,
la Llei d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua a Catalunya i tota la problemàtica
de la contaminació dels aqüífers.

Comissió de
Sensibilització i
Educació Ambiental

Tota política ambiental ha d’anar acompanyada d’una efectiva comunicació per tal
d’educar i sensibilitzar la societat. És important que es reconeguin els problemes
ambientals i s’adoptin solucions mitjançant la participació ciutadana.En aquesta
comissió es debatran mecanismes de comunicació, màrqueting ambiental, instruments de participació ciutadana i altres per fer més eficaç aquesta tasca ambientalitzadora de la societat.
Aquesta comissió treballarà molt estretament tant amb els fòrums del CILMA com amb
els fòrums municipals que es duguin a terme mitjançant les Agendes 21 locals i els
Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS).
La comissió estarà coordinada pel Sr. Josep Turbau que com a alcalde de Sarrià de
Ter ha estat un dels impulsors per celebrar en aquest municipi les primeres jornades sobre “Plans d’acció local per a la sostenibilitat”, on en una de les ponències
s’exposà com fomentar la participació ciutadana. Val a dir que aquest municipi ha
estat el primer de les nostres comarques a elaborar un PALS.

Comissió de Mobilitat

L’actual model de mobilitat i els hàbits que se’n deriven –sovint amb un ús abusiu
del vehicle privat– constitueixen una de les prioritats de la política ambiental de la
Unió Europea. Canviar-los és un dels principals reptes de la sostenibilitat, per múltiples factors com són les actuals polítiques que basen la pràctica totalitat de les
inversions en infraestructures viàries i no en noves línies de ferrocarrils de rodalies
o altres transports col·lectius. També el transport per carretera implica una llarga
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cadena d’impactes ambientals, socials i econòmics, que van des de la fragmentació
del territori fins al foment del consum de vehicles i de combustibles, incrementant
les emissions de gasos contaminants i que provoquen l’efecte hivernacle.
Cal apostar en ferm per l’equilibri, la descentralització territorial i el transport
col·lectiu. Sens dubte, un nou model de mobilitat que redueixi dràsticament l’ús del
vehicle privat suposarà un elevadíssim estalvi econòmic –tant individual com col·lectiu–, a l’hora que una més gran eficiència i un major benestar i qualitat de vida de
les persones. Aquesta comissió estarà coordinada per la Sra. Isabel Salamaña i entrarà en funcionament a principis de l’any 2001.

Comissions comarcals
Donant curs al que preveuen els Estatuts del CILMA, s’ha impulsat la creació de comissions a les comarques, de les quals tres ja s’han constituït formalment com a grups
de treball. Cadascuna d’aquestes comissions està formada per representants polítics,
a més del representant comarcal del CILMA. A nivell tècnic s’ha constituït una Taula
Tècnica Comarcal, integrada per tècnics del Consell Comarcal, de l’Àrea de Medi
Ambient de la Diputació de Girona, de la Secretaria Tècnica del CILMA, i representants tècnics de la Direcció General de Planificació Ambiental del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat, a més dels agents de la comarca implicats en cada
temàtica tractada.
Aquestes comissions es preveu que siguin gestionades per les Oficines Comarcals
de Sostenibilitat (OCS) i coordinades per la Secretaria Tècnica del CILMA. La principal funció de les OCS és dinamitzar el procés de diagnosi ambiental comarcal i el
procés de participació ciutadana, a fi i efecte d’anar configurant la futura Agenda 21
comarcal com a procés paral·lel i complementari dels PALS municipals que està promovent la Diputació de Girona.
Degut a les diferents característiques que tenen les comarques en relació al seu
territori, així com als recursos econòmics, materials i humans que s’hi destinen,
cada consell comarcal seguirà unes dinàmiques i metodologies pròpies a l’hora de
planificar al procès.
En aquesta primera fase, s’han iniciat trobades a cada comarca per plantejar i
definir quines línies d’actuació seguirà cadascuna. De moment ja han iniciat el
procés les comarques de l’Alt Empordà, el Pla de l’Estany i La Selva.
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha manifestat la seva voluntat d’impulsar
l’Agenda 21 comarcal, centrada en el debat i elaboració de propostes al voltant de
diferents conflictes que a hores d’ara ja es coneixen. És així com s’han establert com
a possibles temes a tractar el planejament urbanístic comarcal, l’agricultura sostenible (bones pràctiques en l’adobat), l’ambientalització dels ports, la prevenció i actuació contra els incendis (línies elèctriques), les infraestructures i serveis de mobilitat
comarcal i intercomarcal, el sanejament dels cursos d’aigua, els parcs eòlics, la regulació de la pesca i el foment d’un turisme sostenible.
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany també està interessat a elaborar l’Agenda
21 comarcal. El projecte de sanejament del riu Terri esdevé, en el marc del programa
“Rius Vius” del Departament de Medi Ambient, l’eix vertebrador del procés. En
aquest projecte s’implica el Departament de Medi Ambient, el Consell Comarcal del
Pla de l’Estany, el Consell Comarcal del Gironès, set municipis i la Unió Europea (programa Life). Es tracta d’un projecte multiàmbit d’intervenció a l’entorn del riu (planejament urbanístic, depuració, inventari de punts d’abocament, qualitat de les
aigües, recuperació de la fauna i la vegetació de ribera, gestió de purins i itinerari
demostratiu-educatiu-turístic. Així doncs, s’ha elaborat un programa d’execució del
projecte del Terri per a l’any 2001.
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Un altre tema d’interès a la comarca i a tractar posteriorment és la revisió conjunta
dels plans generals d’ordenació urbanística municipals. Això té l’avantatge afegit
que es tracta d’un procés que en principi no requereix pressupost d’execució i que,
per tant, es podria iniciar un cop encetat el projecte del Terri en el marc dels mecanismes de l’A21 comarcal.
Partint d’un interès ja anterior d’endegar una dinàmica d’Agenda 21 a la comarca,
el Consell Comarcal de La Selva s’ha integrat com a comissió del CILMA per a iniciar
el procés.
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La primera línia de treball de la comissió comarcal s’emmarca en el Pla de dinamització turística d’interior i en la campanya La Selva, comarca de l’aigua, i consisteix
en impulsar projectes de dinamització per un turisme sostenible a l’entorn dels
abundants recursos i serveis hídrics existents a la comarca. La Taula Tècnica comarcal ha elaborat una proposta d’iniciatives, a partir de la qual es realitzarà una
diagnosi i un pla d’actuació que se sotmetrà a un procés d’informació i debat públic
per a la seva aprovació final.
El procés és previst que continuï en el futur, aprofitant els mateixos òrgans i metodologies, amb altres línies de treball d’interès comarcal –com l’eficiència energètica
i el foment d’energies renovables–, a fi d’anar configurant de manera progressiva i
seqüencial l’agenda 21 de la comarca.

Fòrums
Els fòrums tenen la finalitat de fer partícips els sectors industrial/productiu, el
món empresarial, l’agrari-ramader-pesquer, les associacions professionals, els
sindicats, les organitzacions de defensa del medi ambient i la ciutadania en general,
per tal d’afavorir la seva sensibilització i educació ambiental. En aquests fòrums
s’hi propicia el debat, s’expressa l’opinió i s’intercanvia i difon informació, tot
representant els interessos del conjunt de la societat. Al mateix temps actuen com a
òrgans consultius i de cooperació.
Els fòrums s’aniran creant a mesura que les comissions de treball es vagin formant.
Existiran fòrums temàtics, comarcals i municipals. I sobretot n’hi haurà en aquells
municipis que vulguin portar a terme els PALS en un procés d’Agenda 21 local.

Xarxa Tècnica
La Xarxa Tècnica està formada pels vuit tècnics mediambientals dels consells comarcals, en representació de tots els municipis de la seva comarca. També hi poden
participar tècnics municipals i altres professionals acreditats en la matèria que es
tracti.
El seu objectiu serà l’intercanvi d’informació i d’experiències, així com el desenvolupament de plantejaments comuns d’ordre pràctic. D’aquesta manera, els tècnics ajuden a detectar els dèficits reals dels municipis i promouen una major coherència i
viabilitat pel que fa a l’aplicació pràctica de les polítiques municipals i supramunicipals. Això implicarà, entre d’altres coses, intercanvis d’informació sobre desenvolupaments tècnics, i iniciatives comunes d’acció preventiva o correctora.

Secretaria Tècnica
La Secretaria Tècnica, que està formada per tres tècnics –un d’ells en funció de
secretari tècnic– i una administrativa, fa les funcions pròpies de secretaria i dóna
suport als diferens òrgans del Consell.

Memòria CILMA 2000

21

1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

També facilita i coordina els espais de trobada dels diferents òrgans, actua com a
canal de comunicació intern entre els òrgans i comunicació externa mitjançant la
difusió de les seves activitats i serveis, dóna suport a la definició de plans i programes d’actuació, dinamitza una xarxa comunicativa d’intercanvi d’experiències entre
municipis i els interconnecta amb altres xarxes existents, estableix i difon pautes,
criteris i guies tècniques de gestió ambiental, articula mecanismes d’implicació i
participació ciutadana, i estableix convenis de cooperació tècnica i econòmica entre
els municipis i organismes supramunicipals.
El proppassat mes de maig s’ubicà la seu de la Secretaria Tècnica del CILMA a
c/Santa Eugènia, 10, 4t de Girona, a l’espera de poder traslladar-la definitivament
a l’edifici “Fòrum” del c/Albereda de Girona, que és propietat de la Diputació de
Girona.
El local que en la actualitat s’ocupa compta amb una sala de juntes, apta per celebrar-hi reunions i sessions tècniques, a part d’un espai reservat a la Secretaria
Tècnica.
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Organització de jornades i taules rodones
El CILMA ha organitzat diverses jornades, sessions tècniques i taules rodones amb
la participació de diferents experts per debatre temes que preocupen els municipis
i així posar en comú les possibles solucions i alternatives més adients. Gran part d’aquestes activitats s’emmarcaren dins de les tasques programades per les comissions
de treball.
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Taula rodona
Experiències municipals de sostenibilitat

> 21 d’agost de 2000, Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent.
> Organització: CILMA
> Ponents: alcaldes i regidors de Mallorca, Eivissa, Horta Nord, Vallès Occidental,
Baix Llobregat, Catalunya Nord i Gironès.
> Exposició d’experiències d’àmbit local per preservar i millorar el medi ambient.

Primera sessió tècnica de la Carta de Tossa
Metodologia per a definir àrees d’interès natural a l’àmbit municipal

> 20 d’octubre de 2000, CILMA.
> Organització: ANG i CILMA
> Dirigida als tècnics dels municipis costaners.
> Ponents: diversos professionals (biòleg, arquitecte i advocat).
> Criteris legals i instruments per a identificar, delimitar i caracteritzar les àrees
d’interès natural singulars susceptibles de ser protegides a escala local.

1es jornades locals
Plans d’acció local per a la sostenibilitat

> 16 i 17 de novembre de 2000, Sarrià de Ter.
> Organització: Diputació de Girona, Ajuntament de Sarrià de Ter i CILMA.
> Ponents: governants municipals, tècnics i professionals vinculats.
> Exposició de l’origen, les funcions, l’estructura, els continguts, els documents
integradors i l’exemplificació de diferents models i procediments dels PALS que
s’estan iniciant en els municipis de les comarques de Girona.
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Divulgació del CILMA
Roda de
presentacions
a institucions
i organismes

Amb motiu de la posada en marxa del CILMA, es va fer una roda de presentacions
institucionals i organismes per donar a conèixer l’associació i plantejar possibles
vies de col·laboració conjunta.
És així com es van fer les següents presentacions:
Parlament de Catalunya, 21 de setembre de 2000.
Molt Hble. Sr. Joan Rigol, president.
Il·ltre. Sra. Elisabet Font, diputada per Iniciativa per Catalunya-els Verds.
Il·ltre. Sr. Josep Rull, diputat per Convergència i Unió.
Il·ltre. Sr. Xavier Vendrell, diputat per Esquerra Republicana de Catalunya.
Patronat Català Pro Europa, 28 de setembre de 2000.
Sr. Carles Gasòliba, secretari general.
Consell General dels Pirineus-Orientals, 9 d’octubre de 2000.
Sr. Jean-Luc Sirac, cap de la Direcció d’Economia i Territori.
Direcció General de Planificació Ambiental del Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya, 16 d’octubre de 2000.
Sr. Pere Torres, director general.
Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), 2 de novembre de 2000.
Sra. Pilar Blasco, presidenta.
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, 6 de novembre de 2000.
Sr. Joan Giraut, vicepresident.
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,
9 de novembre de 2000.
Hble. Sr. Felip Puig, conseller.
Institut Català d’Energia (ICAEN) del Departament d’Indústria,
Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, 29 de novembre de 2000.
Sr. Albert Mitjà, director.
Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea,
5 de desembre de 2000.
Sr. Prudencio Perera, director de qualitat ambiental i recursos naturals.

Elaboració
d’un Web

El CILMA, d’acord amb els seus principis i objectius establerts en els Estatuts, es
proposa impulsar una estratègia d’actuació comunicativa i participativa envers tots
els seus socis i els altres agents del territori gironí. El principi de participació
oberta i activa és el centre d’aquesta estratègia.
Per desenvolupar-la, s’ha previst dissenyar i executar un sistema de comunicació i
participació integrals que té com a elements centrals la creació d’una pàgina web,
una publicació periòdica en paper, un sistema de participació ciutadana en els
diferents municipis i comarques, campanyes d’informació i formació als ens locals,
i altres actuacions que s’aniran concretant progressivament.
En relació amb la pàgina web, els objectius bàsics són crear una eina de treball
entre els diferents ens locals del Consell i oferir tota classe d’informació sobre
les activitats i actuacions ambientals. Sobretot es planteja com a un instrument de
comunicació entre els diversos òrgans i comissions del Consell i també com a eina de
participació de tots els agents i ciutadans del territori gironí interessats a participar en el desenvolupament sostenible.
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En aquest sentit, el web vol ser la base d’assentament d’un fòrum ambiental per cada
municipi o comarca que ho sol·liciti i també un fòrum per les diferents comissions de
treball. En la pàgina s’hi trobarà informació ambiental, enllaços i hi haurà una agenda d’activitats del Consell i d’altres organismes.
Els usuaris potencials seran, per tant, els municipis, els consells comarcals, la
Diputació de Girona, les entitats i associacions gironines i el públic en general interessat en temes de medi ambient, així com qualsevol altra persona o entitat que hi
vulgui participar o informar-se de les activitats i actuacions realitzades.
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Utilització del servei
En aquest període una de les funcions de la secretaria tècnica ha estat la d’atendre i
respondre les consultes rebudes dels socis del CILMA, facilitar la informació i donar
el suport tècnic necessari.
A continuació, us mostrem en percentatges quines han estat les temàtiques ambientals més sol·licitades i la seva procedència.
En aquesta primera gràfica s’agrupen en set apartats les temàtiques ambientals i
s’observa que més de la meitat de les consultes rebudes corresponen a eines de sostenibilitat com per exemple el procés d’elaboració de l’Agenda 21 local, el PALS, criteris ambientals de compres, etc. Les segueixen aquelles qüestions relatives a la gestió dels residus, com per exemple la recollida selectiva o la implantació de deixalleries, entre d’altres. A continuació, la gestió integral de l’aigua –com les subvencions
per neteja de platges, els tributs de sanejament–, les infraestructures –és el cas de
les antenes de telefonia mòbil– i l’educació ambiental –com per exemple exposicions, campanya de protecció d’animals de companyia, etc. Finalment, i ja amb un
tant per cent inferior, hi trobem la qualitat ambiental, referint-se a la implantació
de sistemes de gestió ambiental i d’energies renovables com la solar i d’altres.

Temàtiques de les consultes
Energia
4%
Qualitat
4%
Educació Ambiental
8%
Infraestructures
8%
Aigua
8%
Residus
11%

Eines de sostenibilitat
57%

Pel que fa a la procedència de les consultes, la comarca del Gironès ha originat una
quarta part del total de consultes. La segueix de prop la comarca de l’Alt Empordà.
Amb menor proporció es troben la resta de comarques: Baix Empordà, la Selva, Pla
de l’Estany, Ripollès, Garrotxa i Cerdanya. Per últim hi ha l’apartat “altres”, que són
consultes rebudes de particulars i d’organismes de diferents llocs del territori de
Catalunya que s’han interessat en l’actuacions mediambientals de les comarques de
Girona.
La comarca del Gironès ha estat la més sensible a aplicar eines de sostenibilitat,
arran de les jornades sobre els PALS que es van celebrar en el municipi de Sarrià de
Ter el proppassat mes de novembre. Les comarques del Pla de l’Estany, el Baix
Empordà i la Selva s’han interessat en la gestió del residus i amb menor proporció
també s’han interessat per les eines de sostenibilitat. Les consultes de la comarca de
l’Alt Empordà han estat principalment per temes sobre la gestió de l’aigua, la qualitat ambiental i l’educació ambiental. Quant al tema de les infraestructures, és la
comarca del Pla de l’Estany, l’única que ha consultat sobre les antenes de telefonia
mòbil.
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Procedència de les consultes
Cerdanya
4%
Garrotxa
8%

Altres
4%

Gironès
22%

Ripollès
8%

Alt Empordà
19%

Pla de l’ Estany
8%
La Selva
12%

Baix Empordà
15%

La finalitat d’aquestes consultes ha estat demanar suport per a les campanyes que
posen en marxa els municipis, mitjançant col·laboracions puntuals de convocatòries,
difusió, recerca d’experts, etc. També són consultes d’on trobar informació sobre
documents i estudis relatius a temàtiques puntuals. D’altres són per obtenir més
informació sobre ajuts, subvencions i finançament de projectes.
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Participació a jornades
Jornada de
Compres públiques ambientalment correctes (CPAC)

> 28 de setembre de 2000, Barcelona.
> Organització: Centre Català del Reciclatge del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya.
> Ponents: dirigents empresarials, polítics, tècnics, professionals vinculats i el
CILMA.
> Foment de l’ús dels productes reciclats i ambientalment correctes, així com
presentació d’una guia relacionada amb aquesta temàtica.

Jornada tècnica
Ecoeficiència i municipis

> 18 d’octubre de 2000, XI Congrés de valors d’empresa, Barcelona.
> Organització: Fòrum de Cultura Empresarial Valor-Líder
> Ponents: polítics i tècnics d’ajuntaments i diputacions. També el CILMA.
> Actuacions en els municipis per fomentar l’ecoeficiència en l’ús i consum dels
recursos (inclosos els energètics) i minimitzar la contaminació sense disminuir
la qualitat del producte o servei.

6es Jornades sobre la
Millora de la gestió de l’aigua a Catalunya

> 26 i 27 d’octubre de 2000, Vic. Organització: Agrupació de Serveis d’Aigua de
Catalunya (ASAC).’
> Ponents: Tècnics i representants d’empreses de proveïment d’aigua.
> Hi assisteix: Sr. Emili Mató, representant de la Comissió de la Gestió de l’Aigua.
> Tractament de fangs generats en les estacions de tractament d’aigua potable, tractament de potabilització de les aigües subterrànies, Internet i medi ambient, gestió de la demanda i del rendiment dels sistemes de distribució, usos agrícoles a
Catalunya.
XXIV Jornades tècniques agràries sobre
Sistemes de tractament dels purins
Diferents alternatives a la solució de la problemàtica dels residus ramaders a la província de Girona

> 2 de novembre de 2000, Fira Industrial, Agrícola i Comercial de Girona.
> Organització: Col·legi Oficial d’Enginyers de Catalunya, Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, Departament de Medi Ambient, Universitat de Girona i Col·legi
Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.
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> Ponents: polítics, tècnics, representants d’empreses de tractaments de purins
i organitzacions professionals agràries.
> Hi assisteixen: Sr. Jaume Figueras, representant de la comissió de residus,
i la Secretaria Tècnica del CILMA.
> Problemàtica i solucions de la gestió dels residus ramaders. Presentació de
tecnologies per al tractament de purins.
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Taula rodona
L’organització municipal i la seva adaptació del model de gestió
ambiental que planteja l’Agenda 21 local

> 20 de novembre de 2000, Congrés Internacional “Ciutat i Desenvolupament Urbà”,
Jornada tècnica “Ciutat sostenible: un nou repte per a la gestió municipal. Agenda
21 local en els ajuntaments d’Euskadi”, Bilbao.
> Organització: Departament d’Ordenació del Territori, Habitatge i Medi Ambient del
Govern Basc i Eudel (Associació de Municipis Bascos)
> Ponents: Representants d’ajuntaments i d’associacions municipalistes d’arreu
d’Europa.
> Exposició de les diferents experiències en el disseny de polítiques ambientals i
organització municipal i supramunicipal envers al desen-volupament sostenible i
l’elaboració de l’Agenda 21 local.

Taula de treball
Desenvolupament urbà sostenible
Municipis per un desenvolupament sostenible

> 20 de novembre de 2000, Congrés Internacional “Ciutat i desenvolupament urbà”,
Bilbao.
> Organització: Associació de Titulats en Salut Pública per la Universitat del País
Basc (Osorik) i Federació d’Associacions de Salut Pública (FAASP).
> Ponents: ajuntaments integrats en el projecte Life de la Unió Europea.
> Hi assisteix: Secretaria Tècnica del CILMA.
> Presentació de diferents experiències amb relació a la Campanya Europea
de Ciutats i Pobles Sostenibles, així com de “bones pràctiques” ambientals.
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8a Jornada de
Gestió municipal de platges

> 23 de novembre de 2000, Barcelona.
> Organització: Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.
> Ponents: tècnics municipals i d’organismes oficials
> Hi assisteix: Sr. Antoni Juanals, representant de la Comissió de la Carta de
Tossa (litoral).
> Qualitat de la sorra, cartografia, projectes i programes de gestió de les platges.
1es Jornades
Avaluació d’impacte ambiental del planejament urbanístic i territorial

> 24 i 25 de novembre de 2000, Olot.
> Organització: Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya.
> Ponents: professors universitaris i tècnics.
> Hi assisteix: Secretaria Tècnica del CILMA.
> Examinar la situació de l’avaluació d’impacte ambiental del planejament urbanístic
i territorial en funció l’ordenament jurídic comunitari.
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Convenis de col·laboració i cooperació amb altres organismes
Conveni amb l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG).
El procés de la Carta de Tossa entra en una nova etapa com a comissió de treball
del CILMA. Mitjançant aquest conveni, el CILMA coordinarà el procés amb el suport de
l’ANG, amb actuacions de sensibilització a la població sobre l’evolució urbanística de
la Costa Brava, la identificació dels principals problemes ambientals del territori i
les propostes, executades i previstes, per resoldre’ls. També, el conveni preveu oferir un servei continuat d’assessorament tècnic per a donar resposta als dubtes dels
ajuntaments, facilitar l’ús d’eines i gestió del territori als departaments responsables i fer recerca de nous instruments jurídics per aplicar-les. No obstant això, s’assegurarà el dinamisme del procés tot organitzant noves trobades de la comissió i es
farà un seguiment de les adhesions i de l’assoliment dels compromisos adoptats.
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Protocol de col·laboració amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Concreció i desenvolupament d’un programa d’actuacions conjunt pel desplegament
d’experiències demostratives de sostenibilitat local i per dinamitzar els processos
de diagnosi comarcals i la participació ciutadana, a fi d’anar configurant les futures
Agendes 21 comarcals, com a processos paral·lels i complementaris dels PALS que està
promovent la Diputació de Girona.
Conveni de cooperació amb l’Institut Català d’Energia (ICAEN) del Departament d’Indústria Comerç
i Turisme.
L’objectiu és col·laborar i ajudar al desenvolupament dels plans de millora energètica
locals i comarcals i fomentar la integració dels aspectes energètics de desenvolupament territorial, social i econòmic als municipis gironins.
Les activitats incloses en aquest conveni es divideixen en àmbits d’actuació, formats
cadascú d’ells per diferents programes: difusió al gran públic (col.lectius), assessorament a projectes d’edificis de nova construcció i edificis existents, promoció de
l’energia solar tèrmica, instal·lacions d’enllumenat públic i dependències municipals,
accions en el sector del transport i instal·lacions d’electrificació fotovoltaica.
Col·laboració amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
El Patronat de Turisme i el CILMA estan interessats a cooperar conjuntament en
activitats que relacionin el turisme i el medi ambient, com per exemple la
participació a la pròxima Conferència Internacional de Turisme Sostenible que
es celebrarà a Rimini (Itàlia) del 28 al 30 de juny de 2001, on es discutirà sobre la
competitivitat d’aquest sector en relació amb l’emergent legislació i màrqueting
ambiental.
Col·laboració amb el Programa LIFE–Medi Ambient de “Creació del Parc de Pedra Tosca“
El CILMA dóna el seu suport a l’Ajuntament de les Preses, mitjançant una carta institucional d’interès i suport al programa LIFE de creació d’un parc pictòric, paisatgístic
i ecològic situat al bosc de Tosca –Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Mitjançant el programa LIFE s’ha previst recuperar la zona per a conreu tradicional,
per a espai d’interès turístic i de creació pictòrica paisatgística. Els resultats
ambientals que es volen obtenir són la creació d’itineraris i miradors o punts de
treball en el parc. Recuperar una cinquantena d’artigues de cultiu amb activitats
agrícoles, fauna i flora apostant per un espai on convisquin un turisme respectuós
amb el medi i la creació de llocs de treball. I finalment la promoció i exportació
d’aquesta proposta innovadora d’aprofitament d’una zona inclosa dins d’un Parc
Natural.
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Amb el suport de:
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