EL CILMA ATORGA EL PREMI MEDI AMBIENT A
L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PER LA IMPLANTACIÓ
DE L’AUTOBÚS ELÈCTRIC
Palafrugell, Sant Hilari Sacalm, Girona i Vilablareix han estat els altres
ajuntaments que han participat en la convocatòria
El lliurament s’ha celebrat avui al centre polivalent “La Torrentera”
d’Aiguaviva, equipament guanyador d’aquesta convocatòria l’any passat
El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de
Girona (CILMA) ha atorgat avui el premi Medi Ambient a iniciatives locals per a
la mitigació del canvi climàtic a l’Ajuntament de Figueres per a la implantació de
l’autobús elèctric a la població. El guardó, que ha estat recollit pel regidor de
Medi Ambient de l’Ajuntament de Figueres, Richard Elelman, consisteix en un
trofeu i un xec per valor de 5.000 euros.
L’acte s’ha celebrat al centre polivalent “La Torrentera” d’Aiguaviva,
equipament que va guanyar la convocatòria de l’any passat per l’ús d’energies
renovables. El projecte guanyador de l’Ajuntament de Figueres porta per títol
“Foment del transport públic urbà a través de mitjans sostenibles. La línia E de
Figueres” i consisteix en la implantació d’una nova línia de transport urbà que
amplia l’oferta i connecta els barris amb el centre de la ciutat mitjançant un
autobús elèctric. Aquest vehicle no consumeix combustibles fòssils i estalvia
emissions de CO .
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El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Figueres, Richard Elelman, a
més d’agrair el premi, ha indicat que aquest és la primera passa dins “el repte
de creació de ciutats de baix consum energètic però de major qualitat de vida”.
La propera passa serà “la instal·lació de panells fotovoltaics”.
El premi Medi Ambient a iniciatives locals per a la mitigació del canvi climàtic té
com a objectiu reconèixer aquelles actuacions de caràcter innovador i
exemplaritzant que duen a terme els ens locals a les comarques de Girona.
Enguany s’han presentat quatre propostes més, a part de la guanyadora, que
han rebut un diploma honorífic. Han estat:
- Ajuntament de Girona. “Mitigació del canvi climàtic a Girona. Implantació de

la bicicleta pública”.
La posada en marxa d'aquest servei és complementari al transport públic, i
alternatiu en els desplaçaments a peu i en vehicle privat per al municipi.
Persegueix minimitzar les emissions de CO , reduir el consum energètic i la
contaminació acústica, així com promoure un canvi d'actitud de la ciutadania.
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- Ajuntament de Palafrugell. “Palafrugell, turisme respectuós amb el medi
ambient. Xarxa d'establiments respectuosos amb el medi ambient”.
L'Ajuntament planteja amb aquesta iniciativa implicar i incentivar bones
pràctiques ambientals en el sector de l'hostaleria i el sector comercial
mitjançant accions de prevenció de residus i consum responsable. Aquesta
iniciativa té molta capacitat de mobilitzar diferents agents, malgrat tenir poc
pressupost.
- Ajuntament de Sant Hilari Sacalm. “Restauració de la llera de la riera de
Vallicrosa a l'espai font del Pic i el seu entorn a Sant Hilari Sacalm”.
L’Ajuntament ha restaurat un espai en que recupera el patrimoni històric i
natural, així com potencia el valor paisatgístic, ambiental i social de la font i el
seu entorn, proper al centre de la vila. La iniciativa té en compte criteris
d’estalvi d’aigua i de mínim manteniment, restauració amb tècniques de
bioenginyeria, vegetació i enjardinament amb plantes autòctones, criteris de
compra verda en el mobiliari i permet l’accés només a vianants i ciclistes.
- Ajuntament de Vilablareix. “Aprofitament de les aigües pluvials per al reg de
zones verdes municipals”
Projecte que aprofita l'aigua de pluja o de purga/renovació de la piscina amb
l'objectiu de donar-li un ús no domèstic i permetre el seu aprofitament com a
aigua de reg per a zones enjardinades municipals. També pot motivar als veïns
a fer les seves cisternes i utilitzar aquesta aigua per al rec dels seus horts i
jardins.
El Jurat del premi està integrat per representants del CILMA, dels ens locals,
del departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya,
de la Universitat de Girona, del món empresarial, d’una entitat naturalista i dels
mitjans de comunicació.
Prèviament a l’atorgament dels premis, el CILMA ha celebrat la seva
Assemblea General i s’ha realitzat una presentació i visita guiada al centre
polivalent d’Aiguaviva.
Per a més informació, podeu trucar al 679 48 62 77 (Anna). Moltes
gràcies!!
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