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1 Presentació
L’exercici 2007 ha representat un avenç significatiu en l’assoliment dels reptes que
ens hem vingut marcant des de bon començament. El balanç altament positiu d’aquesta legislatura es deu a la col·laboració i l’esforç de totes i tots vosaltres. Al
mateix temps, 2007 també ha significat l’inici d’un període en què, amb la incorporació dels nous representants dels ens locals de les comarques de Girona, i com sempre des del màxim consens, continuarem assolint els objectius proposats.
En el conjunt de les activitats desenvolupades el 2007, farem esment del taller de
millora del Programa de suport a la redacció dels Plans d’Acció Local per a la
Sostenibilitat (PALS) de la Diputació de Girona. Així, després de quasi 9 anys d’experiència d’aquesta convocatòria, s’han facilitat des del CILMA noves pautes per al
seu ideari programàtic i format metodològic, d’acord amb els actuals marcs de
referència que té el medi ambient.
Hem seguit treballant en la concreció i defensa d’alternatives viables en la construcció de les vies de comunicació –TGV, AP-7, A-2, C-66...– per tal de procurarne la reducció de l’impacte ambiental, paisatgístic i social. Pel que fa a la MAT
hem demostrat, amb la participació del físic expert belga Daniel Depris, que el
soterrament de la línia és tècnicament viable aprofitant l’ample desplegament
d’infraestructures viàries que viu el nostre territori. Aquest fet, ha suposat un
punt d’inflexió a l’hora de valorar políticament les possibilitats reals del soterrament.
D’altra banda, pel que fa a la problemàtica derivada de la generació de residus, vam
organitzar un curs de formació, adreçat als tècnics dels ens locals, per a la planificació de programes i accions de prevenció de residus. I també hem posat a disposició dels ens locals un model d’ordenança de construcció sostenible, amb l’objectiu
de facilitar-hi l’extensió dels criteris ambientals.
En fi, us convidem a visitar la web del CILMA (www.cilma.cat) on hi trobareu el conjunt d’actuacions empreses. Al mateix temps, us encoratgem a fer-nos-hi arribar els
vostres suggeriments i propostes. Gràcies de nou.
Lluís Lloret i Quer
President

Memòria CILMA 2007
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2 Estructura, funcions i objectius generals
El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
(CILMA) es va constituir l’any 1999, integrat per un gran nombre d’ajuntaments,
consells comarcals i la Diputació de Girona, amb els objectius següents:
4 La cooperació i l’intercanvi entre els ens locals.
4 La sostenibilitat com a fet transversal.
4 La divulgació d’experiències.
4 El suport a la gestió dels ens locals.
4 L’actuació conjunta.
4 La mobilització d’iniciatives en bé d’un objectiu comú.
Per portar a terme aquesta tasca el CILMA s’ha organitzat en base als següents
òrgans:
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació, amb les facultats i atribucions
que marquen els estatuts. En formen part els representants dels ens locals adherits,
i decideix per majoria els assumptes que tracta.
Durant l’any 2007 es van admetre tres nous adherits,1 i el nombre total de municipis adherits arribà a 181, el que significa que gairebé el 82 % dels municipis de la
demarcació pertanyen a l’entitat, a part dels vuit consells comarcals i la Diputació
de Girona.

Font: CILMA

Municipis de les comarques de Girona adherits al CILMA. Any 2007
Alt Empordà

50

Baix Empordà

18

26

Cerdanya

10

7

4
20

Garrotxa
Gironès

1

25

Pla de l’Estany

2

9

Ripollès

2
19

22

Selva
Osona (Girona)

3
3
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40%
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Municipis adherits

(1) Relació d’ens locals adherits i els seus representants – Annex 1
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Meranges
La Jonquera
Ger
Isòvol

Puigcerdà
Setcases

Fontanals
de Cerdanya

Agullana

La Vajol

Queralbs

Maçanet de Cabrenys

Das

Llanars

Espolla

Capmany

Molló

Portbou

Cantallops
Colera

Sant Climent
Sescebes

Mollet de Peralada
Llançà
Garriguella
Masarac
Biure
Port de la Selva
Vilajuïga
Toses
Pont de Molins
Albanyà
Pau
Selva de Mar
Camprodon
Cabanes Peralada
Pardines
PalauLlers
Campelles
-saverdera
Vilabertran
Sales de Llierca
Sant Pau
Avinyonet de Figueres
Roses
Ogassa
Montagut
Castelló
Gombrèn
de Segúries
Puigventós
Lladó
d'Empúries
Vilanant
Vilafant Vilamalla
La Vall de Bianya
Campdevànol
Beuda
Castellfollit Tortellà
Navata
Sta. Llogaia d'Alguema
Sant Joan de
de la Roca
les Abadesses
Maià de
Ordis
Argelaguer
Siurana d’Empordà
Borrassà
Sant Joan Sant Jaume
Besalú Montcal
Vilamacolum
les
Fonts
de
Llierca
Vallfogona
Ripoll
Riudaura
Pontós
Torroella
Sant Pere Pescador
Sant Ferriol
del Ripollès
Les Lloses
Olot
Esponellà
Garrigàs de Fluvià
L'Armentera
Ventalló
Vilademuls
Sant Miquel
Les Preses
Bàscara Sant Mori
de Campmajor
Vidrà
Fontcoberta
Saus-Camallera Viladamat
Mieres
Banyoles
-Llapmaies
La Vall d'en Bas
Porqueres
Sant Feliu
Viladasens
de Pallerols
Cornellà del Terri Sant JordiColomers La Tallada
Sant Aniol
Camós
de Finestres
d'Empordà
Desvalls
Torroella de Montgrí
Verges
Cervià de Ter
Canet d’Adri Palol de
Les Planes
d’Hostoles
Bordils
Ullà
Revardit Sant Julià
Flaçà Foixà
de Ramis
Sant Martí
Serra de Daró
de Llémena
La Pera
Parlavà
Sarrià de Ter Celrà Juià
Rupià
Fontanilles
Amer
Sant Gregori
Municipis adherits al Consell d'Iniciatives Locals
Corçà
Palau-sator
Madremanya
Girona
Sant Julià del Llor
per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
Salt
Pals
i Bonmatí
Begur
Bescanó Vilablareix
Quart
Forallac
Regencós
Anglès
Fornells de
La Bisbal
Aiguaviva
d'Empordà
la Selva
Llambilles
Brunyola
Campllong
Mont-ras Palafrugell
Vilobí
d’Onyar Riudellots
Sant Hilari Sacalm
Vall-llobrega
de la Selva Cassà de la Selva
Espinelves
Santa Coloma
Sant Andreu
Calonge
de Farners
Palamós
Salou
Viladrau
Sils Caldes de
Llagostera
Malavella
Riudarenes
Santa
Cristina
Arbúcies
Castell-Platja d'Aro
d'Aro
Sant Feliu de
Buixalleu
Riells i
Sant Feliu de Guixols
Massanes
Vidreres
Viabrea
Maçanet de
Breda
la Selva
Tossa de Mar
Hostalric
Vilallonga de Ter

Planoles
Ribes de Freser

Font: CILMA

Alp

Lloret de Mar
Blanes

La Junta Executiva és la que regeix, administra i representa el Consell. En formen
part, segons marquen els estatuts, el president, els representants de la Diputació i
els representants dels ens associats que l’Assemblea General hagi escollit.
Organigrama de la Junta Executiva 2007
Lluís Lloret i Quer
President

Jesús Llauradó i Sans

Jordi Mulà i Casagran

Vicepresident 1r. Representant comarcal Alt Empordà

Vicepresident 2n. Representant poblacions de 1001 a 5000 hab.

Estanislau Puig i Artigas

Josep M. Rufí i Pagès

Xavier Soy i Soler *

Representant Diputació de Girona

Representant Diputació de Girona

Representant Diputació de Girona

Josep Buxeda i Mauri

Josep Mendo i Mir

Josep Berga i Vayreda

Representant comarcal Baix Empordà

Representant comarcal Cerdanya

Representant comarcal Garrotxa

Ricard Vaqué i Taboas

F. Xavier Quer i Bosch

Àngel Ferrer i Mora

Representant comarcal Gironès

Representant comarcal Pla de l’Estany

Representant comarcal Ripollès

Rafel Reixach i Corominas

Albert Peracaula i Boschsacoma

Ferran Roquer i Padrosa

Representant comarcal Selva

Representant poblacions < 1000 habitants

Representant poblacions < 1000 habitants

Jordi Padilla i Càrceles

Jordi Bosch i Batlle

Richard Elelman

Representant poblacions de 1001 a 5000 hab.

Representant poblacions > 5000 habitants

Representant poblacions > 5000 habitants

* Fins a desembre de 2007 Jaume Sitjà i Rovira va ser membre de la Junta Executiva com a representant de la Diputació de Girona
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Les comissions són constituïdes per alcaldes i regidors dels municipis amb interessos i problemàtiques ambientals comunes.
Comissions de treball
PRESIDÈNCIA

Sr. Lluís Lloret

VICEPRESIDÈNCIA 1a

VICEPRESIDÈNCIA 2a

Sr. Jesús Llauró

Sr. Jordi Mulà
COMISSIÓ D’AIGUA

COMISSIÓ D’INFRAESTRUCTURES

Sr. Àngel Ferrer

Sr. Jesús Llauró
Sr. Ferran Roquer

COMISSIÓ DE MEDI NATURAL
COMISSIÓ DE MOBILITAT

Sr. Ricard Vaqué

Sr. Richard Elelman

CARTA DE TOSSA - LITORAL

Sr. Josep Buxeda
COMISSIÓ DE QUALITAT AMBIENTAL

Sr. Albert Peracaula
Sr. F. Xavier Quer

COMISSIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES

Sr. Jordi Mulà
COMISSIÓ DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL

Sr. Albert Peracaula
Sr. F. Xavier Quer

COMISSIÓ DE RESIDUS

Sr. Jordi Padilla

La Secretaria Tècnica és l’encarregada de realitzar les tasques administratives i tècniques, entre les quals hi ha:
4 Facilitar i coordinar els espais de trobada.
4 Actuar com a canal de comunicació interna –entre els òrgans– i externa mitjançant la difusió de les activitats i serveis.
4 Dinamitzar una xarxa comunicativa d’intercanvi d’experiències entre els ens locals
i interconnectar-los amb altres xarxes existents.
4 Donar suport a la definició de plans i programes d’actuació.
4 Establir i difondre pautes, criteris i guies tècniques de gestió ambiental municipal.
4 Atendre les consultes tècniques dels ens locals.
4 Articular mecanismes d’implicació i participació ciutadana.
4 Establir convenis de cooperació tècnica i econòmica entre els ens locals i els
organismes supramunicipals.
Durant l’any 2007 el CILMA ha disposat d’un pressupost de 219.850 € que li ha
permès desenvolupar totes les activitats programades.

Pressupost d’ingressos i despeses - Exercici 2007
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PRESSUPOST D’INGRESSOS
Capítol
Descripció
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5
INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

€
100,00
218.250,00
1.500,00
219.850,00

PRESSUPOST DE DESPESES
Capítol
Descripció
1
PERSONAL
2
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5
INVERSIONS REALS
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

€
78.200,00
133.740,00
6.810,00
1.100,00
219.850,00

3 Resum d’activitats
3.1 Reunions dels
òrgans de govern

Reunions Assemblea General
En l’Assemblea General Ordinària del dia 20 d’abril de 2007, celebrada a la seu del
Consell Comarcal del Gironès, en primer lloc es va admetre un nou adherit2. A continuació el President va informar de les diferents actuacions, agrupades per blocs, fent
referència a organització de jornades i cursos, intervenció en fires i congressos,
coordinació de projectes, coordinació de campanyes, i iniciatives diverses.
Tot seguit, el president va agrair a tothom la seva col·laboració i va donar la paraula als responsables de les comissions de treball que van presentar un balanç de les
activitats desenvolupades en el període 2003-2007:
4 El Sr. Vicenç G. Cara va exposar les actuacions principals dutes a terme per la
Comissió de l’Aigua i va anunciar les propostes de futur, com el disseny de materials per a una campanya per fomentar l’estalvi. També va anunciar que no es presentava a les properes eleccions i per tant no podria renovar com a representant
al CILMA.
4 El Sr. Enric Pardo va informar sobre la Comissió d’Eficiència Energètica i Energies
Renovables; va explicar que, a banda dels estudis de la línia de 400 kV, també
s’havien realitzat altres actuacions importants, com l’exposició sobre el canvi
climàtic i la redacció d’una ordenança de construcció sostenible.
4 El Sr. Josep Amat va exposar l’activitat de la Comissió d’Infraestructures, en la
qual va destacar el tema del TGV, que s’havia allargat durant tot el mandat, i fins
i tot més. Va donar les gràcies als tres presidents que havia tingut i al personal
tècnic del CILMA, i va anunciar la seva marxa de l’associació.
4 El Sr. David Vila va explicar que l’activitat de la Comissió de Mobilitat havia anat
molt lligada a la Setmana de la mobilitat sostenible, que s’organitza anualment,
i va comentar que seria positiu realitzar actuacions amb caire més permanent.
4 El Sr. Jordi Batchelli va comentar els aspectes més interessants de la Comissió de
Qualitat Ambiental, centrada principalment en l’organització de cursos i jornades
sobre la matèria.
4 Finalment, el president, Sr. Lluís Lloret, va informar de les actuacions relatives a
les Comissions de Residus, en absència del Sr. Jaume Figueras, de la Carta de
Tossa-Litoral, atesa l’absència del Sr. Argemir González i de Sensibilització i
Educació Ambiental, de la qual va ser responsable fins el mes de gener el Sr. Pere
Bosch.

1
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A continuació es va aprovar una proposta per delegar les atribucions a la Junta
Executiva per realitzar modificacions de crèdit, es van aprovar els comptes anuals de
l’exercici 2006, així com el pressupost per a l’any 2007, juntament amb els objectius
inclosos en el Pla de Treball.
Passat el procés electoral, i una vegada els ens adherits van nomenar els seus representants, es va celebrar una Assemblea Extraordinària el dia 24 de novembre de 2007
a la sala de plens de l’Ajuntament de Banyoles. El seu ordre del dia, a part d’acollir
les sol·licituds d’adhesió2, tractava de l’elecció del president del CILMA i dels membres de la Junta Executiva. L’Assemblea va aprovar per assentiment l’elecció del candidat Sr. Lluís Lloret i Quer com a President, i es van elegir els membres de la Junta
Executiva.

(2) Relació d’ens locals adherits i els seus representants – Annex 1.
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Benvinguda a l’Assemblea del
20 d’abril de 2007.

Reunions Junta Executiva
L’any 2007 es van convocar tres Juntes Executives. La primera es va celebrar el 26
de febrer de 2007, i es va iniciar amb l’informe del President sobre les darreres actuacions dutes a terme. A continuació es va aprovar l’ordre del dia i la data de l’assemblea general. La interventora va exposar l’estat dels comptes de l’exercici 2006, als
quals es va donar conformitat, i proposats per a l’aprovació de l’Assemblea, així com
també del projecte de pressupost per a 2007, junt amb el pla de treball. Tot seguit
es va tractar la proposta de delegació d’atribucions a la presidència per efectuar
modificacions de crèdit, i es va estimar més convenient que fos a favor de la Junta
Executiva, proposta que va ser aprovada. Finalment es va aprovar la relació de factures abonades darrerament i la modificació de l’horari d’estiu del personal del
CILMA.
La segona Junta Executiva es va celebrar el 8 de juny de 2007. El president va informar de les darreres activitats dutes a terme. Tot seguit el president va exposar als
assistents l’entrevista mantinguda, juntament amb el Secretari Tècnic, amb el Sr.
Daniel Depris, físic belga expert en línies elèctriques d’alta tensió, que va oferir fer
un estudi sobre la possibilitat de soterrament de la línia d’alta tensió prevista a les
comarques gironines. Es va debatre tant l’objecte de l’estudi com el seu cost, i es va
acordar el procediment per a la realització del treball, així com que la seva adjudicació la decidís la nova Junta que s’elegeixi. Finalment, es va aprovar la relació de
factures abonades darrerament.
L’última Junta Executiva va tenir el 10 de desembre de 2007. El president va donar
la benvinguda als nous membres i va proposar que el senyor Jesús Llauró ocupés
la vicepresidència primera de la Junta i el senyor Jordi Mulà la vicepresidència
segona, proposta que fou aprovada per unanimitat. Tot seguit es va exposar una
nova distribució de les Comissions de Treball, coordinades des de les vicepresidències:
4 Àmbit de la Vicepresidència 1a: Comissió d’Infraestructures: Jesús Llauró i Ferran
Roquer; Comissió de Mobilitat: Richard Elelman; Comissió de Qualitat Ambiental:
Albert Peracaula i F. Xavier Quer; Comissió de Sensibilització i Educació
Ambiental: Albert Peracaula i F. Xavier Quer.
4 Àmbit de la Vicepresidència 2a: Comissió d’Eficiència energètica i energies renovables: Jordi Mulà; Comissió de l’Aigua: Àngel Ferrer; Comissió de Medi Natural:
Ricard Vaqué // Carta de Tossa-Litoral: Josep Buxeda; Comissió de Residus: Jordi
Padilla.
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Integrants de la Junta Executiva
després de l’Assemblea del 24 de
novembre de 2007.

A continuació el president va informar de les darreres activitats dutes a terme així
com de les properes actuacions previstes. Finalment es va aprovar la relació de factures abonades darrerament, i un expedient de suplement de crèdit (3SC 1/2007) per
assumir les despeses amb motiu dels estudis realitzats i activitats diverses dutes a
terme sobre soterrament de línies elèctriques, traçat i mesures correctores de l’autovia A2 i sobre l’ampliació de l’autopista AP7.

3.2 Organització de
jornades, tallers i
seminaris

3.2.1. TALLER DE MILLORA DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES AGENDES 21 LOCALS
El dia 15 de març de 2007, a la seu del Centre Cultural de la Mercè de Girona, es va
celebrar el taller de millora del Programa de suport a les Agendes 21 Locals. El seu
objectiu va ser crear un espai de trobada entre tots els agents implicats en el desenvolupament de les Agendes 21 Locals per millorar el Programa.

Font: CILMA

La primera part va consistir a conèixer la situació actual de desenvolupament de les
Agendes 21 Locals i contextualitzar els diferents àmbits tant pel que fa a procés com a continguts. En la segona part, per estructurar el debat i les propostes de millora, els assistents
es van dividir en quatre grups, que van ser els següents: la millora en els processos de participació, òrgans i eines per al seguiment, la connectivitat i el finançament de les accions
de les Agendes 21 locals. L’última part va ser de debat en general i conclusions finals.

Vista d’un dels tallers sobre òrgans i
eines per al seguiment de les Agendes
21 Locals.
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3.2.2. JORNADA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE A LES COMARQUES GIRONINES
La Comissió d’Eficiència Energètica i Energies Renovables va promoure la signatura
d’un conveni amb la Universitat de Girona perquè realitzessin un model d’ordenança
municipal de construcció sostenible, la qual ja incorpora el compliment del Decret
21/2006 sobre l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, així
com el Reial Decret 314/2006 que aprova el Código Técnico de la Construcción.
Un cop enllestit el document, es va fer una presentació als representants polítics i
tècnics dels ens locals en una jornada que es va celebrar el 20 d’abril de 2007, com
a acte previ a l’Assemblea General del CILMA. La presentació va anar a càrrec d’Enric
Pardo, responsable de la Comissió d’Eficiència Energètica i Energies Renovables del
CILMA; Josep M. Corretger, enginyer industrial de la Universitat de Girona; i Eduard
de Ribot, de Diagonal Advocats.
Així mateix, en la jornada també es va presentar l’experiència de Santa Perpètua de
Mogoda en la construcció sostenible d’equipaments municipals a càrrec de Teresa
Mira, arquitecte coordinadora de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Santa Perpètua
de Mogoda.

Font: CILMA

Josep M. Corretger, enginyer industrial i
professor de la UdG exposant la
proposta de model d’ordenança de
construcció sostenible.

3.2.3. SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE LES ALTERNATIVES DE SOTERRAMENT DE
LÍNIES ELÈCTRIQUES DE MOLT ALTA TENSIÓ
El 21 de setembre de 2007, a la Fundació Universitat de Girona, el CILMA va organitzar una sessió informativa sobre les alternatives de soterrament de línies elèctriques de Molt Alta Tensió, dirigida als ens locals, amb l’objectiu de conèixer la viabilitat de soterrament a les comarques gironines aprofitant el desplegament dels
traçats de les infraestructures de comunicació, així com la tecnologia i les experiències europees en soterrament.
Va participar-hi com a ponent Daniel Depris, físic, expert consultor independent de
la radiació electromagnètica i de les xarxes elèctriques soterrades. Daniel Depris va
ressaltar que el soterrament de les línies elèctriques de Molt Alta Tensió és possible
des del punt de vista tècnic, i ja fa cent anys que s’està desenvolupant aquesta tecnologia en grans ciutats europees. El principal inconvenient és la despesa econòmica inicial del soterrament de les línies, però els càlculs a mitjà i llarg termini demostren que el manteniment de les línies aèries acaba essent més car. També en va ressaltar els avantatges, com que preserva el paisatge, evita accidents aeris i, fins i tot,
evita incendis forestals causats per espurnes dels cables aeris.
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Vista dels assistents que van participar
a la sessió informativa.

Depris també va animar l’Administració a aprofitar les múltiples oportunitats que
donen les diferents obres públiques que s’estan realitzant a les comarques gironines.
Aquest avantatge, juntament amb el fet que la distància que es dóna entre les subestacions previstes és reduïda, fa del tot viable l’alternativa del soterrament.

3.2.4. ACTES TERRITORIALS DE LA CONVENCIÓ CATALANA DEL CANVI CLIMÀTIC
A LES COMARQUES GIRONINES
L’11 de desembre de 2007 es van celebrar dues sessions territorials de la Convenció
Catalana del Canvi Climàtic a Girona i Olot, amb l’objectiu de recollir les aportacions de
les comarques gironines amb la participació dels agents institucionals, socials i econòmics per a la redacció del Pla d’acció per a la mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012,
document que contribuirà a implementar l'Estratègia Catalana sobre el Canvi Climàtic.
La coordinació tècnica va anar a càrrec del Centre per a la Sostenibilitat Territorial
(CST), responsable de l’elaboració del Primer Informe de Sostenibilitat de les comarques gironines (juny 2007) i del disseny del programa de seguiment dels indicadors
de sostenibilitat de les Agendes 21 locals aprovades.
Les sessions van seguir la dinàmica de fer una presentació que sintetitzava les causes i possibles escenaris del canvi climàtic; una explicació de les diferents fases de
la Convenció i dels plantejaments de la Generalitat per assolir els compromisos de
Kyoto, i una diagnosi sectorial de la implicació gironina en el fenomen.
Posteriorment, cada assistent plantejava les actuacions que s’estaven realitzant des
del seu àmbit (polítiques institucionals, transport, boscos, residus, agricultura i
ramaderia, subministrament i consum d’energia, indústria, edificació, informació i
sensibilització), o les accions prioritàries que cal desenvolupar per combatre o adaptar-se a aquesta transformació global.
Posteriorment es va elaborar un document que recollia les propostes plantejades, el
qual es va retornar a tots els assistents, perquè facilitessin les millores necessàries,
i finalment es va remetre a l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de Catalunya perquè
ho incorporés a l’estratègia catalana.

3.2.5. SEMINARI PER AL CONEIXEMENT I LA POTENCIACIÓ DE LA GESTIÓ
INTEGRADA DE ZONES COSTANERES ALS MUNICIPIS LITORALS DE GIRONA (GIZC)
El 29 de novembre de 2007, a la Fontana d’Or de Girona, la Fundació Mar i el CILMA
van organitzar el seminari per a la potenciació de la Gestió Integrada de Zones
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Rètol de presentació del seminari.

Costaneres per a Municipis Litorals de Girona, destinat als municipis costaners per
tal d’informar-los sobre les recomanacions europees en el marc de la GIZC, i donar a
conèixer les eines i casos pràctics existents per implementar la GIZC.
La segona part de la jornada es va basar en una acció més participativa amb els
representants dels ajuntaments amb l’objectiu de valorar l’ús de l’estratègia de la
GIZC. En aquest punt, se’ls va preguntar sobre les oportunitats i els inconvenients
que, des dels ajuntaments, troben en relació a diferents aspectes relacionats amb la
gestió del litoral i l’aplicació de la GIZC. Les intervencions dels assistents es van anar
anotant en diferents taules en quatre grans àmbits (1. El coneixement del medi
natural i de les seves pressions; 2. La interacció entre els ajuntaments i els agents,
amb l’aplicació de la GIZC; 3. Les possibilitats dels ajuntaments de gestionar els
espais naturals; 4. La custòdia com a estratègia per als ajuntaments), així com les
conclusions que se extreien de cada apartat.

3.3 Organització de
cursos de formació

3.3.1. CURS DE FORMACIÓ “PLANIFICACIÓ DE PROGRAMES I ACCIONS DE
PREVENCIÓ DE RESIDUS PER A MUNICIPIS DE LES COMARQUES GIRONINES”
Els dies 5, 12 i 20 de desembre de 2007 a la seu del CILMA es va realitzar el curs de
formació sobre la prevenció dels residus municipals, dirigit, principalment, als responsables i tècnics municipals de l’àrea de Medi Ambient, el qual va ser impartit per
l’equip tècnic de la Fundació Catalana per a la Prevenció dels Residus i Consum
Responsable, així com ajuntaments i entitats que han portat a terme iniciatives de
prevenció.
Els objectius van ser conèixer la problemàtica ambiental, social i econòmica derivada de la generació de residus; analitzar els instruments normatius europeus, estatals
i catalans que fan possible l'aplicació de mesures de prevenció de residus municipals;
definir els conceptes de prevenció, reutilització, reciclatge i consum responsable;
identificar els agents implicats en la generació de residus i les mesures econòmiques
i fiscals aplicables des dels ens locals; oferir una radiografia actual de les mesures
de prevenció desenvolupades en l’àmbit català, europeu i internacional, i avaluar la
incidència de les mesures desenvolupades (objectius, organització, difusió, indicadors, resultats...).
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Vista dels assistents al curs a la seu del
CILMA.

3.4 Intervenció i
assistència a jornades i
congressos

3.4.1 CURS D’ESPECIALITZACIÓ SOBRE EINES I INSTRUMENTS PER A POLÍTIQUES
DE PAISATGE: CATÀLEGS, CARTES I ESTUDIS D’IMPACTE I INTEGRACIÓ
PAISATGÍSTICA
La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES) va organitzar el curs d’especialització
sobre eines i instruments per a polítiques de paisatge, que va tenir lloc de l’11 de
maig al 8 de juny de 2007, i al qual el CILMA i la Fundació Innovació i Formació de
la Universitat de Girona van donar suport.
Els objectius del curs eren presentar els continguts dels diversos instruments de protecció, gestió i ordenació del paisatge, recollits en el Reglament de la Llei 8/2005,
amb especial atenció als mètodes d’elaboració de les anàlisis, les diagnosis i les propostes d’intervenció.

3.4.2. CONVENCIÓ CATALANA DEL CANVI CLIMÀTIC
El CILMA va participar en la jornada inaugural de la Convenció Catalana del Canvi
Climàtic del 17 d’octubre de 2007 a Barcelona. La Convenció tenia l’objectiu de ser
l’espai de discussió i participació generat en l’àmbit de tot Catalunya, entre els
agents socioeconòmics, administracions i el sector acadèmic i científic, per implicar-los en la definició i implantació d’accions envers aquest fenomen que s’han de
reflectir en el Pla d’acció per a la mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012.
Aquest Pla d’acció per a la mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012 fixa un descens
absolut de 5,33 milions de tones de CO2, que significa una davallada aproximada d’un
14 % respecte a les emissions projectades per a 2012, d’acord amb una taxa de creixement anual del 2 %, ritme menor al registrat fins 2005, ateses les actuacions previstes al Pla d’Energia de Catalunya.

3.4.3. CONFERÈNCIA-COL·LOQUI “LES INFRAESTRUCTURES DE L’ESTAT A LES
COMARQUES GIRONINES”
El 13 de desembre de 2007 el Cercle d’Infraestructures a Girona va organitzar la conferència-col·loqui “Les infraestructures de l’Estat a les comarques gironines”, a
càrrec de Víctor Morlán, secretari d’Estat d’Infraestructures i Planificació del
Ministeri de Foment. A l’acte hi va assistir Lluís Lloret, President del CILMA.
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3.5 Coordinació de
campanyes

3.5.1. COORDINACIÓ DE LES CAMPANYA EUROPEA “A CIUTAT SENSE EL MEU
COTXE!” - SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2007
El CILMA, com a part de la Comissió Institucional de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura (SMSS), va donar suport i va promoure aquelles activitats proposades dins de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible.
Per a la difusió de la campanya a la ciutadania, el dia 16 de setembre de 2007 es va
publicar un anunci en els diaris El Punt i Diari de Girona amb les activitats més destacades que portarien a terme els municipis adherits a la campanya.
Divuit ens locals de les comarques gironines van participar en aquesta nova edició amb
el lema “Carrers per a tothom”, que va tenir lloc del 22 al 29 de setembre. Aquests
municipis es van comprometre a implementar noves mesures de caràcter permanent al
llarg de l’any i, durant la Setmana, a realitzar diferents activitats de sensibilització. El
nombre d’adhesions es manté més o menys estable respecte als anys anteriors.
A continuació hi ha una relació de les mesures permanents i activitats implantades
pels ens locals.

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Del 22 al 29 de setembre de 2007.
Ens locals
Aiguaviva

Amer

Arbúcies

Banyoles

Mesures permanents

Activitats

4Millora de la xarxa ciclista.
4Ampliació o creació de noves vies verdes.
4Millora i ampliació dels serveis de transport públic.
4Eliminació de barreres arquitectòniques.
4Desenvolupament de plans de mobilitat urbana amb cooperació d'agents socials.
4Organització de fòrums o enquestes.

4Bicicletada popular.

4Millora de les instal·lacions per a bicicletes.
4Millora de les voreres i passos de vianants.
4Creació de rampes per a cadires de rodes.
4Rebaixada de voreres.
4Eliminació de barreres arquitectòniques.
4Adhesió a la xarxa de compartir cotxe.
4Llançament de campanyes de sensibilització.
4Implantació de camins segurs escolars.

4Al carrer tots hi pintem.
4Repartiment d'horaris de bus.
4Caminada popular.
4Contacontes sobre mobilitat.
4Gimcana a peu i en bicicleta.
4Exposició.

4Millora de la xarxa ciclista i dels aparcaments per a bicis.
4Creació i millora de les zones de vianants.
4Millora del transport públic (xarxa, serveis...).
4Reducció de la velocitat en zones properes als col·legis.
4Millora de l'accessibilitat.
4Llançament del sistema de compartir cotxe.
4Adopció de plans de transport per a col·legis.
4Campanya de sensibilització i elaboració materials educatius.
4Accés restringit al centre de la ciutat de manera permanent.
4Organització de fòrums o enquestes.

4Destinar àrees únicament als vianants,
ciclistes i transport públic.
4Pedalada contra el canvi climàtic.
4Activitats amb l'escoles.
4Educació viària.
4Gimcana amb els escolars.
4Xerrada i exposició.

4Creació de sistemes de préstec de bicicletes o per compartir bicicletes.
4Pedalada contra el canvi climàtic.
4Millora dels aparcaments de bicicletes.
4Activitats amb les escoles.
4Millora de les voreres i passos de vianants.
4Col·locació de pilones en voreres per evitar l'estacionament de vehicles.
4Col·locació de bandes sonores per reduir la velocitat.
4Ampliació de les voreres.
4Desenvolupament d'una eina per mesurar la qualitat de l'aire que mostri els nivells existents.
4Estudi per a l'elaboració d'un pla de transport pels treballadors del polígon insdustrial.

Bisbal
4Creació i millora de les zones de vianants.
d'Empordà 4Reducció de la velocitat en zones properes als col·legis.
Caldes de
Malavella

Cassà de
la Selva

4Millora de les zones de vianants.
4Pedalada contra el canvi climàtic.
4Reducció de la velocitat en zones properes als col·legis.
4Activitats amb les escoles.
4Ordenança lligada al nou POUM d'obligatorietat de fer aparcaments a totes les vivendes 4Inauguració del servei de compartir cotxe.
de nova construcció
4Llançament del sistema de compartir cotxe.
4Campanyes de sensibilització.
4Desenvolupament de plans de mobilitat urbana amb cooperació d'agents socials.
4Creació de voreres tàctils.
4Eliminació de barreres arquitectòniques.

Castelló
4Construcció d'un pas elevat per a vianants per creuar la C-260 tot comunicant
d’Empúries
Empuriabrava i el Masnou.
4Creació d'instal·lacions útils per a persones amb mobilitat reduïda.
4Reducció de la velocitat en zones properes als col·legis.
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4Destinar àrees únicament als vianants,
ciclistes i transport públic.
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4Destinar àrees del centre del municipi
únicament a vianants.

4Destinar àrees del centre del municipi
únicament a vianants.
4Pedalada contra el canvi climàtic.
4Taller de bicimatrícules.
4Circuit de bicicletes pel centre històric.

Ens locals
Girona

Llançà

Lloret
de Mar

Parlavà

Peralada

Salt

Mesures permanents

Activitats

4Millora de la xarxa ciclista i creació de sistemes de préstec.
4Millora de les zones de vianants.
4Millora de la xarxa de transport públic, aixi com del desenvolupament de
noves tecnologies i llançament de serveis integrats.
4Reducció de la velocitat en zones properes als col·legis i noves regulacions de trànsit
sobre circulació i aparcament.
4Millores d'accessibilitat.
4Sensibilització en la conducció eficient.
4Actuacions en la millora de la gestió de mobilitat.

4Destinar àrees del centre del municipi
únicament a vianants.
4Transport públic gratuït el dia 25 i gratuït
pels escolars de 6 a 12 anys amb la tarjeta
BUS 12 els dies 22 al 29, així com
campanya informativa.
4Estudi d'implantació d'un sistema de
préstec o per compartir bicicletes.
4Campanya informativa del transport públic.

4Millora de la xarxa ciclista i de les intal·lacions per a bicicletes.
4Millora de les zones de vianants.
4Reducció de la velocitat en zones properes als col·legis i noves regulacions de trànsit
sobre circulació i aparcament.
4Reubicació dels aparcaments amb altres zones més adequades.
4Millores d'accessibilitat.
4Adopció de plans de transport per a col·legis.
4Campanya de sensibilització i elaboració materials educatius.
4Desenvolupament de plans de mobilitat urbana amb cooperació d'agents socials.

4Pedalada contra el canvi climàtic.

4Millora de les instal·lacions per a bicicletes.
4Millora de les zones de vianants.
4Reducció de la velocitat en zones properes als col·legis i noves regulacions de trànsit
sobre circulació i aparcament.
4Creació d'aparcamens dissuasius o per intercanvi modal.
4Creació de noves zones per a residents.
4Millores d'accessibilitat.
4Llançament del sistema de compartir cotxe.
4Desenvolupament de plans de mobilitat urbana amb cooperació d'agents socials.
4Accés restringit al centre de la ciutat de manera permanent.
4Organització de fòrums o enquestes.
4Creació de la Regidoria de Mobilitat.

4Destinar àrees del centre del municipi
únicament a vianants.
4Sorteig de 5 abonaments anuals de
transport públic.
4Campanya informativa del transport públic.
4Pedalada contra el canvi climàtic.
4Biciescola.
4Lloguer de bicicletes.
4Parc d'educació viària.
4Circuit, marxa popular i caminades.
4Control de soroll de vehicles.
4Exposició sobre l'anàlisi territorial
de Lloret de Mar.

4Millora-conversió d'un camí a carril bici.
4Millora de les infraestructures per a vianants.
4Creació de servei bus-taxi per a la gent gran per anar el divendres a mercat
de la Bisbal d'Empordà.
4Reducció de la velocitat a l'entrada del nucli de Fonolleres.
4Sensibilització en la conducció eficient.
4Millora de les instal·lacions per a bicicletes.
4Reducció de la velocitat en zones properes als col·legis.
4Accés restringit al centre de la ciutat de manera permanent.
4Educació ambiental a les escoles.
4Implantació i/o milora de carrils bici.
4Impulsar un Pla Director de Carrils Bici 2008-2011.

Sant Feliu 4Millora de la xarxa ciclista i de les intal·lacions per a bicicletes.
de Guíxols 4Millora de les zones de vianants.
4Reducció de la velocitat en zones properes als col·legis.
4Creació d'aparcaments dissuasius i noves regulacions de trànsit.
4Millores d'accessibilitat.
4Campanya de sensibilització i elaboració materials educatius.
4Desenvolupament de plans de mobilitat urbana amb cooperació d'agents socials.
Tossa de
Mar

Vilafant

Vilobí
d'Onyar
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4Bitllet de tarifa diària de transport públic
dels dies 22 al 29.
4Pedalada contra el canvi climàtic.
4Curs bàsic d'iniciació a la bicicleta.
4Cursa de mitjans de transport.
4Exposició sobre les Vies Verdes.
4Transport públic gratuït el dia 23 i
sorteig durant els dies 24 al 28 de
viatges amb vaixell.
4Activitats amb les escoles.

4Millora de les instal·lacions per a bicicletes.
4Reducció de la velocitat en zones properes als col·legis.
4Noves regulacions del trànsit sobre circulació i aparcament.
4Llançament de campanyes de sensibilització.
4Elaboració de materials educatiu.

4Destinar àrees del centre del municipi
únicament a vianants.

4Millores d'accessibilitat en voreres.
4Patrulla de la guàrdia ubana en bicicleta (estiu).

4Destinar àrees del centre del municipi
únicament a vianants.
4Taller de manteniment de bicicletes.
4Promoció del carril bici.
4Activitat a l'escola sense cotxe.

4Millora de la xarxa ciclista.
4Creació i ampliació de les zones de vianants i noves vies verdes.
4Millora i ampliació de la xarxa de transport públic.
4Reducció de la velocitat en zones properes als col·legis i creació de noves zones
per a residents.
4Millores d'accessibilitat.
4Sensibilització en la conducció eficient.
4Adopció de plans de transport per a col·legis.
4Llançament de campanyes de sensibilització.
4Desenvolupament de plans de mobilitat urbana amb cooperació d'agents socials.
4Formació de grups per anar al col·legi en bicicleta o a peu.
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3.6 Coordinació de
projectes

3.6.1. EL PAS DEL TGV A LES COMARQUES DE GIRONA
Després del “Manifest de Palol de Sabaldòria”, el mes de juny de 2002, el qual va ser signat per aproximadament una trentena d’alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats pel
traçat del TGV, el CILMA, a petició d’aquests municipis, es va convertir en l’interlocutor
unitari amb les administracions, alhora que també es va fer càrrec de realitzar un estudi sobre les mesures correctores que es van aprovar i recollir en la proposta de modificacions presentada pels ajuntaments afectats per les obres del TGV en el tram Riells i
Viabrea – Frontera francesa, i que va ser lliurat al secretari d’Estat d’Infraestructures del
Ministeri de Foment, Víctor Morlán, amb data 30 de setembre de 2004.
D’ençà d’aquesta data, la complexitat del projecte ha imposat que s’obrissin diferents fronts d’actuació a diferents nivells. Els resultats obtinguts durant l’any 2006
han permès centrar els esforços, durant l’any 2007, en quatre trams pendents d’incorporació de les mesures reclamades: l’anella verda de Girona, el tram en l’entorn
del riu Fluvià, l’anella verda de Figueres i el tram internacional. A continuació hi ha
un resum de les principals gestions realitzades.
Reunions
El 22 de gener de 2007 es va celebrar a la seu del CILMA una reunió amb senadors
i diputats del Congrés i del Parlament de Catalunya de la demarcació de Girona, amb
l’objectiu d’informar-los de les demandes pendents dels ens locals afectats i demanar-los el seu suport.
El 12 de febrer de 2007, el CILMA va mantenir una reunió de treball a Madrid amb responsables d’ADIF, amb l’objecte de presentar la necessitat d’introduir un conjunt de
mesures pendents en el municipi de Vilafant (cinturó Sud de Figueres) i en els municipis d’Aiguaviva, Fornells de la Selva i Riudellots de la Selva (cinturó Sud de Girona).
Tot seguit, es va sol·licitar una reunió urgent amb el secretari d’Estat
d’Infraestructures, Víctor Morlán, per tractar la rectificació de traçat al tram en l’entorn del riu Fluvià. No va ser fins l’11 d’abril de 2007 que es va celebrar una reunió
en la qual el director general de Ferrocarrils, Luis de Santiago, va excusar la presència del secretari d’Estat d’Infraestructures. En aquesta reunió els membres del CILMA
van ser acompanyats per senadors i diputats.
Presentació de documents tècnics

Els alcaldes dels municipis d’Aiguaviva,
Fornells de la Selva i Riudellots de la
Selva, acompanyats del President i
Vicepresident del CILMA.
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El 22 de gener de 2007 es van presentar un informe-al·legació sobre el projecte de construcció de la plataforma del TGV en els municipis d’Aiguaviva, Fornells de la Selva i

Riudellots de la Selva, així com l’adequació del traçat definitiu en aquest projecte de
construcció tot incorporant-hi les mesures correctores proposades.
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Accions jurídiques
En el tram Vilobí d’Onyar - Sant Julià de Ramis, el 4 de febrer de 2007 es va presentar un requeriment a la Secretaria d’Estat perquè anul·lés la resolució que aprovava l’expedient d’informació pública de l’estudi informatiu complementari i del
traçat del TGV, i s’instava a modificar l’estudi informatiu aprovat, ajustant-lo a la
proposta presentada pels municipis d’Aiguaviva, Fornells de la Selva i Riudellots de
la Selva.
En el tram a l’entorn del riu Fluvià, comprès entre els municipis de Bàscara, Borrassà,
Garrigàs, Pontós i Vilademuls, el 13 de febrer de 2007 la sala contenciosa administrativa de l’Audiència Nacional admet a tràmit el recurs contenciós administratiu
interposat per aquests Ajuntaments contra la resolució per la qual s’aprova l’estudi
informatiu en aquest tram.
En el mateix tram, el 24 de maig de 2007 es coneix que la DG de Polítiques
Ambientals i Sostenibilitat del DMAiH assenyala que va informar a ADIF que el projecte que es vol executar no incorpora els criteris ambientals necessaris per garantir la connectivitat i la conservació dels valors de la riera Cassinyola. És així com
informa desfavorablement del projecte global de mesures preventives, correctores i
compensatòries que preveu la DIA en considerar que no s’incorporen les estructures
necessàries per minimitzar l’impacte sobre la fauna d’aquesta zona i, especialment,
a la confluència entre el Fluvià i la Cassinyola.
Per a aquest mateix tram, el 3 d’octubre de 2007 es va presentar a la
Subdelegació del Govern un escrit sobre el TGV denunciant l’incompliment per
part de la Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Planificació del Ministeri de
Foment del deure de donar resposta al requeriment formalitzat en data 11 de
juliol de 2006.

Font: CILMA

Finalment, per al tram Binacional, en data 17 de setembre de 2007 es va presentar
a la Subdelegació del Govern un escrit sobre el TGV adreçat a la Secretaria d’Estat
d’Infraestructures i Planificació del Ministeri de Foment exigint la incorporació de
les mesures correctores proposades amb caràcter de mínims i l’adopció de mesures
compensatòries i correctores dels impactes ambientals en els municipis d’aquest
tram.

Moment del lliurament de l’escrit a la
Subdelegació del Govern.
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Declaracions del president a la sortida
de la Subdelegació del Govern

Gestions Congrés-Senat-Parlament de Catalunya
El 13 de juny de 2007, el Senat aprova la moció en què s’insta el Govern a procedir
a la modificació del traçat del TGV entre Figueres i Girona per minimitzar l’impacte
ambiental entre Vilademuls i Bàscara.
El 20 de juny de 2007 hi ha la compareixença, a la Comissió Foment i Habitatge del
Congrés, del Sr. Víctor Morlán, secretari d’Estat d’Infraestructures i Planificació del
Ministeri de Foment, per explicar la situació i previsió d’actuacions en el TGV entre
Barcelona i Figueres.
El 21 de juny de 2007 el Parlament de Catalunya refusa instar el Govern a procedir
en la modificació.
El 25 de setembre de 2007 la Comissió de Foment i Habitatge del Congrés aprova una
proposició no de llei sobre el procés de construcció del TGV del tram Vilademuls - Pontós.

3.6.2. LA LÍNIA ELÈCTRICA DE MOLT ALTA TENSIÓ (MAT) A LES COMARQUES
GIRONINES
La Direcció General de Política Energètica va enviar al Ministeri de Medi Ambient el projecte Línea eléctrica a 400 kV de entrada y salida en la subestación de Riudarenes desde
la línea Sentmenat-Vic-Bescanó, promogut per Red Eléctrica Española, amb l’objectiu de
realitzar la seva avaluació d’impacte ambiental. Així mateix, el Ministeri de Medi Ambient
va trametre a diferents administracions, institucions i persones l’estudi d’impacte
ambiental de l’anterior projecte, i s’obrí d’aquesta manera el període de consultes.
És per això que vam comunicar als municipis afectats que l’Àrea de Medi Ambient de
la Diputació de Girona havia encarregat un estudi sobre els valors naturals, patrimonials i paisatgístics de tota l’àrea afectada, realitzat per la consultora ambiental
Fractàlia, el qual es posaria a la seva disposició durant el mes de maig de 2008, amb
la finalitat d’adjuntar-lo com a informe tècnic per recolzar les al·legacions municipals. També vam fer-los arribar un model d’al·legació tipus.
Durant el mes de setembre de 2007 es va organitzar una sessió informativa sobre les
alternatives de soterrament de línies elèctriques de Molt Alta Tensió, en què va participar com a ponent Daniel Depris, físic, expert consultor independent de la radiació electromagnètica i de les xarxes elèctriques soterrades. D’aquesta jornada n’informem a l’anterior apartat 3.2 d’organització de jornades, tallers i seminaris.
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Després de la sessió informativa i de les visites de camp realitzades per Daniel
Depris, pel recorregut proposat de la MAT, aquest va redactar, durant el mes d’octubre de 2007, un informe preliminar sobre la reestructuració de les xarxes MAT-EAT de
Catalunya en la perspectiva del TGV Perpinyà - Barcelona amb l’objectiu de definir
els grans eixos d’un possible estudi més aprofundit per protegir els llocs d’interès,
les persones i els béns tenint en compte solucions elèctriques subterrànies.
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3.6.3. L’AMPLIACIÓ DE L’AP7 I EL DESDOBLAMENT DE L’A2 A LES COMARQUES
DE GIRONA
Donant continuïtat al suport ofert pel CILMA en el traçat del TGV, a principi de 2007
es va acordar iniciar l’assistència tècnica en l’ampliació de l’AP7 i el desdoblament
de l’A2 a les comarques de Girona, amb l’objectiu de presentar una proposta de traçat
i mesures correctores per minimitzar l’impacte ambiental, paisatgístic i social, d’acord amb les peticions dels municipis afectats, coordinadament amb les mesures ja
proposades per al traçat del TGV. La incorporació d’aquestes mesures correctores evitaria un efecte barrera que fragmenta molt severament el territori i aïlla els espais
rústics i naturals.

Línia elèctrica propera a zones
habitades.
Font: D. Depris

Un dels aspectes analitzats, justificats i consensuats entre els ens locals en la proposta és la compactació des de Cervià de Ter fins a Pont de Molins d’aquestes dues
infraestructures en un únic corredor en el seu pas per aquests municipis, seguint el
traçat actual de l’AP7, amb l’ampliació a quatre carrils per calçada i que aquest únic
corredor quedés lliure de peatge per als desplaçaments interns entre les conurbacions de Girona i Figueres, convertint aquest eix en un gran dinamitzador econòmic
de les comarques gironines, que s’incrementarà amb la ubicació de les dues estacions
del TGV a cadascun dels extrems.
Aquesta proposta de compactació recull el mateix criteri que l’administració competent ha aplicat entre els municipis de Fornells de la Selva i Sant Julià de Ramis.
Aquesta compactació suposaria evitar la fragmentació ambiental, social i paisatgística que ocasionen dues infraestructures pràcticament paral·leles en un territori greument afectat per infraestructures existents i previstes, així com el sobrecost de recursos materials i econòmics, que suposen l’ampliació de l’AP-7 amb la construcció d’un
tercer carril per calçada i el desdoblament de l’A-2 amb dos carrils per calçada respecte a l’opció de l’ampliació a quatre carrils per calçada del traçat actual de l’AP-7.
També es van celebrar diverses reunions amb l’objectiu de concretar, abans no sortís a informació pública, l’enllaç a l’autopista AP-7, previstos a Aiguaviva i Fornells
de la Selva, així com, també, concretar els enllaços previstos d’aquesta infraestruc-
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Roda de premsa de presentació de
proposta de traçat i mesures correctores
en l’ampliació de l’AP-7 i desdoblament
de l’A-2.
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tura a Sant Gregori i a Vilademuls, amb Lluís Mestres, cap de la unitat de carreteres
de l’Estat a Girona, així com Lluís Bonet, cap de la demarcació de carreteres de l’Estat
a Catalunya.
Finalment, la proposta de traçat i mesures correctores en les dues infraestructures
viàries es va presentar el 16 de novembre de 2007 i es van lliurar els documents a
la Subdelegació del Govern.

3.6.4. PROPOSTA DE MILLORA PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA VARIANT DE LA
CARRETERA C-66 TRAM: LA BISBAL D’EMPORDÀ - CORÇÀ
El CILMA va encarregar, a petició dels ens locals afectats, la redacció d’una proposta de
mesures correctores en les dues alternatives de traçat proposades fins a desembre 2007,
la Nord i la Sud, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental, social i econòmic
que pot ocasionar aquesta via de comunicació en l’entorn d’aquests municipis.

3.7 Iniciatives i
convocatòries

3.7.1. EXPOSICIÓ “CANVI CLIMÀTIC”
L’exposició “Canvi Climàtic”, sorgida a partir del projecte europeu CLARITY (Acció
Educativa per al Clima), va ser traduïda al català i editada pel CILMA. Aquesta iniciativa pedagògica pretén contribuir al coneixement del fenomen del canvi climàtic,
les seves causes i les respostes que s’estan plantejant per fer-hi front. L’exposició va
ser dissenyada per un grup de treball europeu, format per tècnics d’Aliança del Clima
d’Alemanya i Itàlia, dels eslovens E-Forum i del Centre Nacional d’Educació Ambiental
(CENEAM), entitat vinculada al ministeri de Medi Ambient.

Font: CILMA

L’exposició itinerant es va posar a disposició dels ens locals a final de l’any 2006 i
durant aquest any 2007 ha estat exposada a 15 municipis.

Detall de dos dels plafons de l’exposició
itinerant Canvi Climàtic.

3.7.2. PREMI MEDI AMBIENT A INICIATIVES LOCALS PER A LA PREVENCIÓ DEL
CANVI CLIMÀTIC DE LES COMARQUES DE GIRONA 2007
Durant l’estiu es va enviar la convocatòria del Premi Medi Ambient a Iniciatives
Locals per a la prevenció del canvi climàtic de les comarques gironines 2007. En
aquesta edició el premi tenia per objecte el reconeixement d’actuacions de caràcter
innovador i exemplaritzant en els àmbits d’energia, de compra verda i de mobilitat
sostenible. El lliurament es va fer en el mes de gener de 2008.
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3.7.3. ORDENANÇA MUNICIPAL TIPUS DE CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE
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Els anys anteriors es va treballar en la redacció d’una ordenança municipal tipus de
construcció sostenible a càrrec del Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la
Construcció, mitjançant un conveni entre el CILMA i la Universitat de Girona.
Finalment, el text tècnic de l’ordenança se li va donar format normatiu.
Així mateix, es van realitzar diverses reunions amb la Demarcació de Girona del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de tenir en consideració les seves aportacions tècniques.
Aquest primer esborrany de proposta d’ordenança va ser presentat als ens locals,
durant el mes d’abril, en una jornada organitzada pel CILMA sobre la construcció sostenible a les comarques gironines.
Aquest esborrany d’ordenança tipus és de màxims. Això vol dir que regula àmpliament tots els temes que fan referència a la construcció sostenible (energia, aigua,
materials, confort...). Dóna compliment a la normativa aprovada: decret d’ecoeficiència i Codi Tècnic de l’Edificació, però va més enllà, és a dir, assoleix un horitzó
que permetrà evitar el malbaratament de recursos naturals i minimitzar l’impacte
ambiental del planejament del territori i de l’edificació. La seva aprovació serviria
com una eina més a escala local per lluitar contra el canvi climàtic.
De l’ordenança, cal destacar que no només regula el compliment dels aspectes tractats sinó que també disposa d’un articulat que fomenta la construcció sostenible
mitjançant incentius, ajuts econòmics, etc.

3.7.4. ELABORACIÓ D’UNA WEB DEL TRANSPORT PÚBLIC A LES COMARQUES
GIRONINES
Al llarg de l’any 2007 es va continuar treballant amb el projecte d’elaboració d’una
web del transport públic a les comarques gironines perquè esdevingui una eina útil
per als ciutadans, gràcies a la col·laboració en pràctiques de Pau Prat, en qualitat
de becari, en virtut del conveni entre la Fundació UdG i el CILMA.

3.8.1. WEB DEL CILMA
Durant aquest any 2007 la plana web del CILMA ha registrat més de cinquanta-una
mil entrades, i la distribució en els diferents menús es representa en el següent gràfic:
Entrades pàgina web Cilma. 2007
Per adherir-se 1% Fòrums 1%
Ens adherits 5%
El Cilma 4%

Agenda ambiental 38%

Premsa i comunicació 7%

Comissions de treball 9%

Informació d'interès 35%

Informació de Premis 2%
Publicació d’ajut 9%
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3.8 Divulgació
d’activitats
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Comissions de treball 9%

Informació d'interès 35%
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Pel que fa a l’agenda ambiental, hi hem inserit més de 250 actes, més de la meitat
dels quals corresponen a jornades i cursos, tal com es pot veure en el gràfic següent:
Actes inserits a l’Agenda Ambiental. 2007
Informació de Premis 2%
Publicació d’ajut 9%
Fires i Congressos 9%

Conferències 10%

Actes diversos 11%
Cursos 22%

3.8.2. BUTLLETÍ CILMA
El butlletí CILMA va néixer amb l’objectiu de donar a conèixer aquells aspectes rela12%tenir un interès especial en el coneixement
cionats amb el medi ambient que Altres
puguin
Infraestructures 24%
de determinades polítiques, normatives i fets que es desenvolupin i que puguin afecCompra
verda 2%
tar o beneficiar els
nostres
municipis i comarques. S’edita en format paper i es pot
Contaminació lumínica 2%
despenjar,
en format digital, accedint a la pàgina web www.cilma.cat
Participació ciutadana 5%

Durant l’any 2007Fauna
se’n5%van editar dos números. Els temes centrals van ser la connectivitat social, ecològica i paisatgística entre els espais lliures i l’aigua.
Residus 5%
Energia 17%
Eines de sostenibilitat 7%
Aigua 7%

Mobilitat 7%

Medi natural 7%

Particulars 17%
Gironès 32%
Ripollès 2%
Garrotxa 2%
Comarques de Barcelona 5%
Cerdanya 5%
Alt Empordà 5%
Selva 12%
Pla de l'Estany 10%
Baix Empordà 10%

3.8.3. CONVOCATÒRIES I COMUNICATS DE PREMSA
Convocatòries de premsa
Els actes a què s’ha convocat formalment la premsa han estat:
4 Valorar i analitzar les conclusions de l’Estudi d’Alternatives de les Línies
Elèctriques d’Alta Tensió Bescanó - Riudarenes i Bescanó - Santa Llogaia, el qual
es va encarregar a l’enginyeria tècnica Ingenieros Emetres, SL (15 de gener de
2007).
4 Lliurament d’al·legacions al Projecte Bàsic del TGV (18 de gener de 2007).
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Jornades i Seminaris 37%

4 Celebració del Taller de millora del Programa de suport als Plans d’Acció Local per
a la sostenibilitat (13 de març de 2007).
4 Reunió amb el secretari d’Estat d’Infraestructures del Ministeri de Foment per
tractar del traçat del TGV en el tram a l’entorn del Fluvià (5 d’abril de 2007)
4 Celebració de la jornada “Construcció sostenible a les comarques gironines” i
Assemblea General del CILMA (17 d’abril de 2007).
4 Presentació d’escrit exigint la incorporació de les mesures correctores proposades
sobre el traçat del TGV (14 de setembre de 2007).
4 Celebració de sessió informativa sobre les alternatives de soterrament de línies
elèctriques de Molt Alta Tensió (18 de setembre de 2007).
4 Lliurament de denúncia per l’incompliment per part de la Secretaria de Estado de
Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento del deure de donar resposta al requeriment d’anul·lació formalitzat en data 11 de juliol de 2006 per als
ajuntaments de Vilademuls, Bàscara, Pontós, Garrigàs i Borrassà (2 d’octubre de
2007).
4 Presentació d’acords dels municipis des de Cervià de Ter fins a Pont de Molins,
respecte a la compactació de l’A2 i l’AP7 en un únic corredor en el seu pas per
aquests municipis (16 d’octubre de 2007).
4 Presentació de la proposta de traçat i millores correctores en l’ampliació de l’autopista AP7 i de la carretera A2 a les comarques gironines (13 de novembre de
2007).
4 Celebració de l’Assemblea General del CILMA (20 de novembre de 2007).
4 Celebració del Seminari per a la potenciació de la gestió integrada de les zones
costaneres als municipis litorals de Girona (28 de novembre de 2007).
4 Lliurament del Premi Medi Ambient a iniciatives locals per a la prevenció del
canvi climàtic de les comarques de Girona 2007 (18 de desembre de 2007).
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Comunicats de premsa
En aquest període s’han enviat els següents comunicats de premsa:
4 0001/2007 de 8 de gener de 2007, presentació d’informe realitzat per l’enginyeria Reventós: Puesta en categoria II/III del Aeropuerto de Girona - Costa
Brava. Informe de alegaciones sobre las afecciones mediambientales.
4 0002/2007 de 18 de gener de 2007, anàlisi de les conclusions de l’Estudi
d’Alternatives de les Línies Elèctriques d’Alta Tensió Bescanó -Riudarenes i
Bescanó - Santa Llogaia, realitzat per l’enginyeria tècnica Ingenieros Emetres, SL.
4 0003/2007 de 22 de gener de 2007, presentació d’al·legacions al Projecte Bàsic
de Plataforma en la Línia d’Alta Velocitat Madrid –Saragossa – Barcelona Frontera francesa. Tram: Vilobí d’Onyar - Sant Julià de Ramis, formulades pels
municipis d’Aiguaviva, Fornells de la Selva i Riudellots de la Selva.
4 0004/2007 de 9 de febrer de 2007, en relació al traçat del TGV en el tram de
l’anella verda de l’àrea urbana de Girona, situació actual, les darreres actuacions,
així com les mesures i accions en fase de reclamació.
4 0005/2007 de 12 de febrer de 2007, en relació al traçat del TGV en el tram en
l’entorn del Fluvià, situació actual, les darreres actuacions, així com les mesures
i accions en fase de reclamació.
4 0006/2007 de 13 de febrer 2007, sobre la celebració d’una reunió de treball, a
Madrid, amb la directora de Projectes i el Responsable de Construccions d’ADIF
per presentar la necessitat d’introduir un conjunt de millores a la part sud de
Figueres, al terme municipal de Vilafant, i a l’anella verda de Girona, als termes
municipals de Fornells de la Selva, Aiguaviva i Riudellots de la Selva.
4 0007/2007 de 22 de febrer de 2007, sobre l’admissió a tràmit del recurs contenciós administratiu interposat pels Ajuntaments de Bàscara, Vilademuls,
Pontós, Garrigàs i Borrassà, en relació al traçat del TGV en el tram en l’entorn del
Fluvià.
4 0008/2007 de 15 de març de 2007, realització del Taller de millora del Programa
de suport als Plans d’Acció Local per a la sostenibilitat.
4 0009/2007 de 20 d’abril de 2007, sobre la celebració de la jornada “Construcció
sostenible a les comarques gironines” i de l’Assemblea General del CILMA
4 0010/2007 de 17 de setembre de 2007, sobre la presentació d’escrit exigint la
incorporació de les mesures correctores proposades sobre el traçat del TGV.
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4 0011/2007 de 21 de setembre de 2007, sobre la celebració de sessió informativa sobre les alternatives de soterrament de línies elèctriques de Molt Alta Tensió.
4 0012/2007 de 2 d’octubre de 2007, sobre la celebració d’una reunió amb el cap
de la Unitat de Carreteres de l’Estat a Girona i representants dels municipis per
concretar l’enllaç a l’autopista AP7 a l’alçada de Fornells de la Selva, Aiguaviva,
Sant Gregori i Vilademuls.
4 0013/2007 de 3 d’octubre de 2007, lliurament de denúncia per l’incompliment
per part de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Planificación del
Ministerio de Fomento del deure de donar resposta al requeriment d’anul·lació
formalitzat en data 11 de juliol de 2006 pels ajuntaments de Vilademuls, Bàscara,
Pontós, Garrigàs i Borrassà.
4 0014/2007 de 19 d’octubre de 2007, d’acords dels municipis des de Cervià de
Ter fins a Pont de Molins, respecte a la compactació de l’A2 i l’AP7 en un únic
corredor en el seu pas per aquests municipis.
4 0015/2007 de 5 de novembre de 2007, sobre la convocatòria del Premi Medi
Ambient a iniciatives locals per a la prevenció del canvi climàtic de les comarques de Girona 2007.
4 0016/2007 de 16 de novembre de 2007, sobre la presentació de la proposta de
traçat i millores correctores en l’ampliació de l’autopista AP7 i de l’autovia A2 a
les comarques gironines.
4 0017/2007 de 24 de novembre de 2007, sobre la celebració de l’Assemblea
General Extraordinària.
4 0018/2007 de 30 de novembre de 2007, sobre la celebració del Seminari per a
la potenciació de la gestió integrada de les zones costaneres als municipis litorals de Girona.
4 0019/2007 de 12 de desembre de 2007, sobre la celebració de dues sessions de
treball amb l’objectiu de recollir les aportacions de les comarques gironines per
a la redacció del Pla d'Acció a la Mitigació del Canvi Climàtic.
4 0020/2007 de 21 de desembre de 2007, sobre la celebració del curs de formació sobre “Planificació de programes i accions per a la prevenció de residus per
a municipis de les comarques gironines”.
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3.8.4. PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Hem publicat els següents anuncis en premsa escrita:
4 Anunci per a la sensibilització a la ciutadania sobre la protecció als animals de
companyia, publicat el dia 24 de juny de 2007 al Diari de Girona, a El Punt i a
Regió7.
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4 Anunci sobre les activitats del Dia Sense Cotxes i de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura, publicat el dia 22 de setembre de 2007 al Diari de Girona i
a El Punt.

1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
A1
A2

Per adherir-se 1% Fòrums 1%
Ens adherits 5%
Agenda ambiental 38%

El Cilma 4%
Premsa i comunicació 7%

Comissions de treball 9%

Informació d'interès 35%

Les activitats realitzades pel CILMA han tingut ressò en diversos mitjans de comu3
, ràdio idetelevisió
com en revistes i butlletins municipals.
nicació, tant en premsaInformació
Premis 2%
Publicació d’ajut 9%
Fires i Congressos 9%

Les consultes rebudes per part dels ens locals, consultories, entitats i particulars
s’han mantingut
respecte a l’any 2006.
Conferències 10%
Jornades i Seminaris 37%

Les consultes han estat de temàtiques diverses. Són encapçalades per les consultes
sobre infraestructures, amb un 24 %, referides a les obres del traçat del TGV.
Segueixen les consultes d’energia amb un 17 %, bàsicament sobre les propostes de
Actes diversos 11%
soterrament de la MAT a les comarques gironines. Vénen a continuació, amb un 7 %,
cadascuna, les consultes sobre mobilitat, medi natural, aigua i eines de sostenibiliCursos 22%
tat; i amb un 5 % cadascuna, residus, fauna i participació ciutadana. Amb un percentatge menor, contaminació lumínica i compra verda. L’apartat d’altres és d’un 12
%, i es refereix a consultes diverses sobre aspectes administratius i logístics.
Temàtica de les consultes. 2007
Altres 12%

Infraestructures 24%

Compra verda 2%
Contaminació lumínica 2%
Participació ciutadana 5%
Fauna 5%
Residus 5%
Energia 17%
Font: CILMA

3.9 Atenció de consultes

Eines de sostenibilitat 7%
Aigua 7%
Medi natural 7%

Mobilitat 7%

Particulars 17%
(3) Annex 2 - Recull de premsa 2007.

Gironès 32%

Ripollès 2%
Garrotxa 2%
Comarques de Barcelona 5%
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Contaminació lumínica 2%
Participació ciutadana 5%
Fauna 5%

En relació a laResidus
seva 5%
procedència, el 32% de les consultes que hem rebut procedei17% i el Baix Empordà i
un 12%
xen de la comarca del Gironès. Tot seguit la Selva ambEnergia
de sostenibilitat
7% 10% cadascuna. En menor proporció trobem l’Alt Empordà,
el PlaEines
de l’Estany,
amb un
de Barcelona amb un 5% cadascuna, així com la Garrotxa
la Cerdanya i les comarques
Aigua 7%
Mobilitat
7%
i el Ripollès amb un 2% cadascuna.
Finalment,
es comptabilitzen
un 17 % de conMedi natural 7%
sultes de particulars sense identificació de la seva procedència.
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Procedència de les consultes. 2007
Particulars 17%
Gironès 32%
Ripollès 2%
Garrotxa 2%
Comarques de Barcelona 5%

Alt Empordà 5%
Selva 12%
Pla de l'Estany 10%
Baix Empordà 10%

3.10 Trameses
informatives i
convocatòries

Des del CILMA es tramet regularment informació als ens locals associats, mitjançant
correu postal, electrònic i fax. Quan ho considerem oportú, també la fem arribar a
la resta de municipis, a entitats ambientals, a empreses consultores i a entitats
diverses per a les quals la temàtica pot ser d’interès. Durant aquest període, les trameses han estat:
4 Convocatòries de les Assemblees Generals i de les Juntes Executives.
4 Benvinguda als municipis adherits al CILMA.
4 Convocatòria del Premi Medi Ambient a iniciatives locals de les comarques de
Girona i invitació a l’acte de lliurament.
4 Enviament de convocatòries i comunicats de premsa als mitjans de comunicació.
4 Enviament de la memòria d’activitats del CILMA, butlletins i altre material editat
pel CILMA.
4 Enviament d’informació sobre jornades, sessions informatives, cursos, congressos, exposicions, subvencions, legislació, etc.
4 Enviament de diversos model tipus d’al·legacions.
4 Tramesa de l’Estudi d’Alternatives de les línies elèctriques d’Alta Tensió Bescanó Riudarenes i Bescanó - Santa Llogaia als municipis afectats pel traçat de la línia
MAT.
4 Petició de reunió amb el secretari d’Estat d’Infraestructures i Planificació del
Ministeri de Foment, amb còpia als representants parlamentaris de les comarques
de Girona al Congrés dels Diputats i al Senat.
4 Tramesa als municipis afectats de la proposta de mesures correctores del traçat
projectat per a la línia Barcelona - Portbou, variant de Figueres del tren convencional.
4 Tramesa als representants parlamentaris de les comarques de Girona al Congrés
dels Diputats i al Senat, d’un dossier amb la documentació relativa a la proposta de canvi de traçat del TGV en el tram entorn al riu Fluvià.
4 Tramesa de recordatori de la posada a disposició dels ens locals de l’exposició
sobre el canvi climàtic.
4 Encàrrec a Enginyeria Equip Tècnic Santandreu de l’assistència tècnica al CILMA
en l’ampliació de l’AP7 i el desdoblament de l’A2.
4 Enviament d’informació per adherir-se al “Dia sense cotxes i a la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura”, fitxa d’avaluació prèvia i proposta d’activitats
tipus. Posteriors recordatoris del termini, així com tramesa al departament de
Medi Ambient i Habitatge de les adhesions rebudes.
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Font: CILMA

Cerdanya 5%

4 Enviaments als ens associats de la quota que els pertoca i, periòdicament, reclamacions de pagament.
4 Tramesa als municipis afectats per la línia MAT, en el tram entre Bescanó i
Riudarenes, de l’informe Estudi dels valors naturals, paisatgístics i patrimonials en
l’àrea afectada pel projecte línia elèctrica a 400 kV d’entrada i sortida a la subestació Riudarenes des de la línia Sentmenat – Vic - Bescanó.
4 Petició a la ministra de Foment de documentació tècnica relativa a l’ampliació de
l’AP7 i l’A2.
4 Tramesa als municipis participants de l’informe final de la posada en pràctica de la
compra verda de paper i productes de paper i de productes informàtics i ofimàtics.
4 Petició als ens locals adherits de la designació d’un representant del seu municipi a l’Assemblea General del CILMA.
4 Tramesa de convocatòries per a diverses reunions, als municipis afectats per l’ampliació de l’AP7 i desdoblament de l’A2.
4 Tramesa als municipis de l’anunci en premsa de sensibilització a la ciutadania, en
relació als animals de companyia.
4 Petició d’entrevista amb el Sr. Lluís Bonet, cap de la Demarcació de Carreteres de
l’Estat a Catalunya, per tractar dels enllaços previstos per a l’AP7 a l’alçada dels
municipis d’Aiguaviva, Fornells de la Selva, Sant Gregori i Vilademuls.
4 Encàrrec a Taller Ambiental d’assistència tècnica per a l’elaboració d’una proposta de mesures correctores de la implantació de la variant C-66 en el tram la Bisbal
d’Empordà - Corçà.
4 Petició d’entrevista amb el Sr. Joaquim Nadal, conseller del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, per tractar dels enllaços previstos per a l’AP7
a l’alçada dels municipis d’Aiguaviva, Fornells de la Selva, Sant Gregori i
Vilademuls.
4 Tramesa de la proposta de traçat i mesures correctores de l’ampliació de l’AP7 i
desdoblament de l’A2 al Ministerio de Fomento, al Ministerio de Medio Ambiente,
a la Subdelegació del Govern a Girona, al Departament de Política Territorial i
Obres Publiques, al Departament de Medi Ambient i Habitatge, a la Delegació
territorial del Govern a Girona, als diputats de la Diputació de Girona, a ACESA,
a la Cambra de Comerç de Girona, a la PIMEC, a la FOEG, als alcaldes dels municipis afectats, als representants parlamentaris de les comarques de Girona al
Congrés dels Diputats i al Senat, i als representats parlamentaris de les comarques gironines al Parlament de Catalunya.

3.11 Fons documental
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Des que la Secretaria Tècnica va començar a funcionar, s’ha anat recopilant documentació com el recull de premsa, llibres, revistes, vídeos, CD’s, material didàctic,
reculls de ponències de jornades i cursos, i documentació d’interès com guies i treballs varis de l’anomenada literatura gris.
En aquest últim any, en relació als llibres, hem incorporat:
4 La terra canvia el clima. Com podem contribuir cadascú de nosaltres a frenar aquest
canvi?, d’Antoni Paris, i editat per Editorial Mediterrània, SL.
4 Manual Procura + Guia per la compra pública sostenible, editat per ICLEI – Ens
locals per la sostenibilitat, Secretariat Europeu
4 Agenda 21 Escolar - Cuaderno de trabajo Agua, Cuaderno de trabajo de Energía,
Cuaderno de trabajo de Medio Urbano, Cuaderno de trabajo de Residuos, Cuaderno
de trabajo de orientaciones pedagógicas Agua, Energía, Medio Urbano y residuos,
editat per Obra Social Caja de Madrid.
4 Informe Renovables 100 %, editat per Greenpeace.
4 Política ambiental i competitivitat de l'economia catalana, d’Ignasi Puig Ventosa,
Jaume Freire González i Laura Almazor Escartín, editat per la Generalitat de
Catalunya.
4 Dades del Medi Ambient a Catalunya. 2007, editat per la Generalitat de Catalunya.
4 Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna i vallados perimetrales,
editat pel Ministerio de Medio Ambiente.
4 La incorporació de joves a l'activitat agrària a les comarques gironines. Situació i
reptes de la jove pagesia. El Pla de l’Estany com a cas d’estudi, de Neus Monllor.
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4
4
4
4
4

Treball de recerca centrat en l’estudi de la incorporació dels joves al camp i en
concret a la comarca del Pla de l'Estany.
Réseaux électriques souterrains, immergés et sous-marins, de Daniel Depris, i editat per Teknea.
El paisaje y la gestión del territorio, de la col·lecció Territorio y gobierno: visiones, editat per la Diputació de Barcelona.
La ciudad de baja densidad, de la col·lecció Estudios, editat per la Diputació de
Barcelona.
L’aigua a Catalunya. Una perspectiva per als ciutadans, editat per AGBAR
Catalunya estalvia aigua, editat per la Generalitat de Catalunya

Tot aquest material és a disposició de tots per fer-hi consultes. També podem recollir les vostres consultes i fer-vos arribar les referències que demaneu.
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Annex 1
Relació d’ens locals adherits i
els seus representants

Annex 1
Relació d’ens locals adherits i els seus representants
Alt Empordà

Baix Empordà

AGULLANA
ALBANYÀ
L’ARMENTERA
AVINYONET DE PUIGVENTÓS
BÀSCARA
BIURE
BORRASSÀ
CABANES
CANTALLOPS
CAPMANY
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
COLERA
ESPOLLA
FIGUERES
GARRIGÀS
GARRIGUELLA
LA JONQUERA
LLADÓ
LLANÇÀ
LLERS
MAÇANET DE CABRENYS
MASARAC
MOLLET DE PERELADA
NAVATA
ORDIS
PALAU-SAVERDERA
PAU
PERALADA
PONT DE MOLINS
PONTÓS
EL PORT DE LA SELVA
PORTBOU
ROSES
SANT CLIMENT SESCEBES
SANT MORI
SANT PERE PESCADOR
SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA
LA SELVA DE MAR
SAUS- CAMALLERA - LLAMPAIES
SIURANA D’EMPORDÀ
TORROELLA DE FLUVIÀ
LA VAJOL
VENTALLÓ
VILABERTRAN
VILADAMAT
VILAFANT
VILAJUÏGA
VILAMACOLUM
VILAMALLA
VILANANT
CONSELL COMARCAL DE
L’ALT EMPORDÀ

Sr. Gerard Couto i Bota
Sr. Albert Molins i Galas
Sr. Josep Planas i Quer
Sr. Joan Aneiros i Fernàndez
Sr. Lluís Lloret i Quer
Sr. Albert Camps i Corominas
Sr. Ferran Roquer i Padrosa
Sr. Pere Ylla i Batlle
Sr. Damià Contreras i Deu
Pendent
Sra. Montserrat Escutia i Acedo
Sr. Marc Carré i Molas
Sr. Rafael García i Sànchez
Sr. Richard Elelman
Sr. Josep Masoliver i Subirós
Pendent
Sr. Jordi Cabezas i Llobet
Sr. Romà Brugués i Juanola
Sr. Manel Tolsanas i Casadesús
Sr. Carles Fortiana i Costa
Pendent
Pendent
Pendent
Sr. Jaume Homs i Campamar
Sra. Virginia Puente i Baget
Sr. Narcís Deusedas i Berta
Sr. Josep Blanch i Dalmau
Sr. Joan Itxart i Romagosa
Sr. Raul Sierra i Aguilar
Sr. Jordi García i Aiguabella
Sr. Josep Ma Cervera i Pinart
Sr. Gerard García i Vergés
Sr. Francisco Martínez i Pérez
Sr. Josep Guiolà i Camps
Pendent
Sr. Josep Font i Olivet
Sr. David Bahí i Serra
Sr. Joan Maria Roig i Crespo
Pendent
Sr. Genis Roca i Maynegre
Sr. Ramon Parramón i Sois
Pendent
Sr. Narcís Gasull i Colomer
Sra. Bibiana Cortada i Pomés
Pendent
Sr. Antoni Caulas i Casadevall
Sr. Carles Carbonell i Mas
Pendent
Sr. Josep Valls i Cantenys
Sr. Miquel Àngel Sibecas i Pou
Sr. Jesús Llauró i Sans

Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Alcalde
Regidor
Alcalde
Alcalde
Regidor

Regidor
Regidor
Conseller

BEGUR
LA BISBAL D’EMPORDÀ

Sr. Joan Català i Roca
Sr. Àngel Planas i Sabater

Alcalde
Regidor

1
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3
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A2
A3
A4
A5

Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Alcalde
Alcalde
Regidor
Regidor
Alcalde

Alcalde
Regidora
Alcalde
Alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Alcalde
Regidor
Regidor
Alcalde
Regidor
Regidor
Alcalde
Regidora
Regidor
Regidor
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CALONGE
CASTELL-PLATJA D’ARO
COLOMERS
CORÇÀ
CRUÏLLES - MONELLS ST SADURNÍ DE L’HEURA *
FOIXÀ
FONTANILLES
FORALLAC
MONT-RAS
PALAFRUGELL
PALAMÓS
PALAU-SATOR
PALS
PARLAVÀ
LA PERA
REGENCÓS
RUPIÀ
SANT FELIU DE GUÍXOLS
SANTA CRISTINA D’ARO
SERRA DE DARÓ
LA TALLADA D’EMPORDÀ
TORROELLA DE MONTGRÍ
ULLÀ
VALL-LLOBREGA
VERGES
CONSELL COMARCAL DEL
BAIX EMPORDÀ

Cerdanya

Garrotxa
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Sr. Jordi Soler i Casals
Sr. David Puig i Clara
Pendent
Sra. Ma Carme Güell i Parnau
Sr. Ramon Nadal i Coll

Alcalde
Regidor

Sr. Josep Oliveras i Galí
Pendent
Sr. Narcís Oriol i Regencós
Sr. Rafael Casanovas i Sargatal
Sr. Marius Lledó i Salvador
Sr. Josep Buxeda i Mauri
Pendent
Pendent
Pendent
Sr. Josep Pi i Negre
Pendent
Pendent
Sr. Joan Vicente i Rufí
Sr. Jordi Mulà i Casagran
Pendent
Pendent
Sra. Maria Ferrer i Florez
Sr. Miquel Viel i Camps
Sr. Rufino Guirado i Iruela
Sra. Marta Payeró Torró
Sr. Josep Espadalé i Reballí

Regidor

Alcaldessa
Alcalde

Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

Alcalde

Regidor
Alcalde

Regidora
Regidor
Alcalde
Alcaldessa
Conseller

ALP
DAS
FONTANALS DE CERDANYA
GER
ISÒVOL
MERANGES
PUIGCERDÀ
CONSELL COMARCAL
DE LA CERDANYA

Sr. Cosme Ruaix i Junoy
Sra. Ma Mercè Alier i Ortiz
Sr. Víctor Moure i García
Sra. Meritxell Izquierdo i Munera
Sr. Esteve Maurell i Meya
Pendent
Sr. Lluís Casanovas i Soler
Sr. Alfons Casamajó i Carrera

Alcalde
Regidora
Regidor
Regidora
Alcalde

ARGELAGUER
BESALÚ
BEUDA
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
MAIÀ DE MONTCAL
MIERES
MONTAGUT i OIX
OLOT
LES PLANES D’HOSTOLES
LES PRESES
RIUDAURA
SALES DE LLIERCA
SANT ANIOL DE FINESTRES
SANT FELIU DE PALLEROLS
SANT FERRIOL
SANT JAUME DE LLIERCA
SANT JOAN LES FONTS
TORTELLÀ
LA VALL D’EN BAS
LA VALL DE BIANYA
CONSELL COMARCAL
DE LA GARROTXA

Sr. Pere Puigbert i Planagumà
Sr. Jordi Padilla i Càrceles
Sr. Josep Esteve Riu i Roura
Pendent
Sr. Pere Juanola i Juanola
Sr. Josep Rovira i Reig
Sr. Narcís Ribes i Besalú
Sra. Marta Fontaniol i Passolas
Sr. Salvador Ruscada i Claparols
Sr. Carles Ibànez i Font
Sra. Rosa Codina i Obrador
Sr. Miquel Palomeras i Anglada
Sr. Andreu Espígul i Corominas
Sr. Joan Monteis i Colom
Sr. Xavier Forés i Viñeta
Sr. Joan Davesa i Mercader
Sr. Joan Espona i Agustín
Sr. Josep Juanola i Picart
Sr. Jaume Salgueda i Soy
Sr. Albert Busquets i Font
Sr. Josep Berga i Vayreda

Regidor
Regidor
Alcalde

Regidor
Conseller

Regidor
Alcalde
Alcalde
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Conseller

Gironès

AIGUAVIVA
BESCANÓ
BORDILS
CAMPLLONG
CANET D’ADRI
CASSÀ DE LA SELVA
CELRÀ
CERVIÀ DE TER
FLAÇÀ
FORNELLS DE LA SELVA
GIRONA
JUIÀ
LLAGOSTERA
LLAMBILLES
MADREMANYA
QUART
SALT
SANT ANDREU SALOU
SANT GREGORI
SANT JOAN DE MOLLET *
SANT JORDI DESVALLS
SANT JULIÀ DE RAMIS
SANT MARTÍ DE LLÉMENA
SARRIÀ DE TER
VILABLAREIX
VILADASENS
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

Sr. Xavier Castanyer i Bohigas
Sra. Remei Ferrer i Costa
Sr. Albert Martí i Olivet
Sra. Anna Serra i Serra
Sr. Evarist Serra i Pica
Sr. David Vila i Ligero
Sr. Albert Planas i Rosell
Pendent
Sr. Josep Perich i Pons
Sr. Mateu Parera-Nieto i Perich
Sr. Enric Pardo i Cifuentes
Sr. Albert Vilà i Casadevall
Sr. Xavier Vilella i Bayé
Sr. Miquel Clapés i Rocafull
Sr. Albert Peracaula i Boschsacoma
Sra. Gemma Prats i Garcia
Sr. Mingo Àlvarez Àlvarez
Sr. Marc Esteve i Planella
Sr. Anton Sunyer i Serrat
Sr. Ramon Vidal i Mercader
Sr. Josep Fàbregas i Planas
Sr. Pere Pujolràs i Feixas
Sr. Albert Pont i Sayols
Sr. Roger Torrent i Ramió
Sr. Pere Vilà i Guanter
Sr. Alfons Soler i Pou
Sr. Ricard Vaqué i Tàboas

Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Alcalde
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Alcalde
Alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Alcalde
Conseller

Pla de l’Estany

BANYOLES
CAMÓS
CORNELLÀ DEL TERRI
ESPONELLÀ
FONTCOBERTA
PALOL DE REVARDIT
PORQUERES
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR
VILADEMULS
CONSELL COMARCAL
DEL PLA DE L’ESTANY

Sr. Jordi Bosch i Batlle
Sr. Narcís Masana i Xargay
Sra. Carme Rosset i Font
Sr. Roger Biosca i Rovira
Sr. Llorenç Soler i Malagelada
Sr. Ramon Vilà i Mir
Sra. Francesca Badosa i Ferrer
Sr. Marc Fàbrega i Suàrez
Sra. Dolors Rovirola i Coromí
Sr. Francesc Xavier Quer i Bosch

Regidor
Alcalde
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Alcaldessa
Conseller

Ripollès

CAMPDEVÀNOL
CAMPELLES
CAMPRODON
GOMBRÉN
LLANARS
LES LLOSSES
MOLLÓ
OGASSA
PARDINES
PLANOLES
QUERALBS
RIBES DE FRESER
RIPOLL
SANT JOAN DE LES ABADESSES
SANT PAU DE SEGÚRIES
SETCASES
TOSES
VALLFOGONA DEL RIPOLLÈS
VILALLONGA DE TER
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

Sr. Fernando Martínez i Ramos
Sr. Manel Palau i Guix
Sr. Esteve Pujol i Badà
Sr. Eudald Picas i Mitjavila
Sr. Esteve Costa i Sala
Sr. David Serrat i Soldevila
Sr. Lluís Pairó i Carola
Sr. Albert Solà i Serra
Pendent
Pendent
Pendent
Sr. David Salamó i Casals
Sr. Àngel Ferrer i Mora
Sr. Eudald Costa i Pérez
Sr. Joan Solà i Galceran
Sr. Josep Rus i Colom
Sr. Joan Pol i Purrà
Pendent
Sra. Paquita Pastoret i Busquets
Sr. Josep Rosell i Comellas

Regidor
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde

1
2
3
A1
A2

Regidor
Regidor
Regidor
Alcalde
Regidor
Regidor
Alcaldessa
Conseller

Memòria CILMA 2007

37

1
2
3
A1
A2

La Selva

Osona

Diputació de Girona

AMER
ANGLÈS
ARBÚCIES
BLANES
BREDA
BRUNYOLA
CALDES DE MALAVELLA
HOSTALRIC
LLORET DE MAR
MAÇANET DE LA SELVA
MASSANES
RIELLS I VIABREA
RIUDARENES
RIUDELLOTS DE LA SELVA
SANT FELIU DE BUIXALLEU
SANT HILARI SACALM
SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ
SANTA COLOMA DE FARNERS
SILS
TOSSA DE MAR
VIDRERES
VILOBÍ D’ONYAR
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

Sra. Assumpció Rey i Jiménez
Sra. Sònia Martí Korff
Pendent
Sr. Carles Gibert i Bernat
Sr. Alfred Viecco i Graupera
Sra. Laura Mascort i Tomàs
Sra. Montserrat Vehí i Casellas
Pendent
Sr. Ignasi Riera i Garriga
Pendent
Sr. Josep Ma Clopés i Alemany
Sr. Manel Orti i López
Sr. Jordi Gironès i Pasolas
Sra. Carme Camps i Goy
Sr. Francesc Pintu i Pagès
Sr. Jordi Valls i Pujós
Sr. Pere Rodríguez i Ripollés
Sr. Josep Cullell i Cullell
Sr. Joan Cot i Porcell
Sr. Joaquim Coris i Maymi
Sr. Jordi Pruneda i Vellvehí
Sr. Salvador Martí i Gay
Sr. Rafel Reixach i Corominas

Regidora
Regidora

ESPINELVES
VIDRÀ
VILADRAU

Pendent
Sr. Josep Anglada i Dorca
Sr. Hèctor Bayarri i García

Alcalde
Regidor

Diputació de Girona
Diputació de Girona
Diputació de Girona

Sr. Narcís Casassa i Font
Sr. Josep Ma Rufí i Pagès
Sr. Xavier Soy i Soler

Diputat
Diputat
Diputat

Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Alcalde
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Conseller

* Sol·licitud rebuda post assemblea Novembre 2007 i que està pendent la ratificació de l’adhesió a la propera Assemblea
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Annex 2
Recull de premsa

1
2
3
A1
A2

Annex 2
Recull de premsa
El Punt - 1/1/07

Diari de Girona - 10/1/07

El Punt - 10/1/07
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1
2
3
A1
A2

Diari de Girona - 19/1/07
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1
2
3
A1
A2

El Punt - 19/1/07

Avui - 19/1/07
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1
2
3
A1
A2

El Periódico - 19/1/07

La Vanguardia - 19/1/07
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El Punt - 20/1/07
1
2
3
A1
A2

El Punt - 23/1/07
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Diari de Girona - 23/1/07

El Punt - 30/1/07

1
2
3
A1
A2

El Punt - 24/1/07

Diari de Girona - 10/2/07
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El Punt - 11/2/07
1
2
3
A1
A2

El Punt - 13/2/07
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Diari de Girona - 13/2/07
1
2
3
A1
A2

El Punt- 17/2/07

Diari de Girona - 14/2/07
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Avui - 17/2/07

Diari de Girona -23/2/07
1
2
3
A1
A2

El Punt - 23/2/07
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1
2
3
A1
A2

El Punt - 27/2/07

El Rotativo - 5/3/07

Diari de Girona - 6/3/07
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Diari de Girona- 14/3/07
1
2
3
A1
A2
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1
2
3
A1
A2

Diari de Girona- 17/3/07

El Punt - 12/4/07
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Avui - 13/4/07
Diari de Girona 12/4/07

1
2
3
A1
A2

El Punt - 17/4/07

Diari de Girona - 13/4/07

El Punt - 19/4/07
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Diari de Girona- 21/4/07
1
2
3
A1
A2

El Punt - 21/4/07
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El Punt - 14/9/07
1
2
3
A1
A2

El Punt - 18/9/07
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1
2
3
A1
A2

Diari de Girona - 22/9/07
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1
2
3
A1
A2

Punt Diari - 22/9/07

Empordà - 22/9/07
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1
2
3
A1
A2

Hora Nova - 22/9/07

el Periodico - 22/9/07
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el Debat - 24/9/07

1
2
3
A1
A2

Diari de Girona - 26/9/07
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1
2
3
A1
A2

El Punt- 26/9/07

El Punt - 1/10/07
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1
2
3
A1
A2

El Punt - 3/10/07
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1
2
3
A1
A2

Diari de Girona - 4/10/07

Diari de Girona - 3/10/07

Diari de Girona - 4/10/07
Diari de Girona - 18/10/07
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1
2
3
A1
A2

Diari de Girona - 18/10/07
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1
2
3
A1
A2

Diari de Girona - 19/10/07

El Punt - 20/10/07
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Diari de Girona - 20/10/07
1
2
3
A1
A2

Diari de Girona - 20/10/07
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1
2
3
A1
A2

Diari de Girona - 17/11/07

El Punt - 23/10/07
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1
2
3
A1
A2

El Punt - 17/11/07

La Vanguardia - 17/11/07
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1
2
3
A1
A2

El Punt - 21/11/07
El Punt - 22/11/07

Diari de Girona - 25/11/07
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1
2
3
A1
A2

Diari de Girona - 14/12/07
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La Vanguardia - 14/12/07
1
2
3
A1
A2

El Punt - 14/12/07

El Punt - 19/12/07
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Amb el suport de:

CILMA 2007
Tel.: 972 42 61 05
Fax: 972 42 61 06
http://www.cilma.cat
cilma@ddgi.cat
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