
Cuidar el medi ambient
té premi

La Diputació de Tarragona convoca

anualment el  Premi
iniciativa Medi
Ambient, destinat a

reconèixer projectes, actuacions i/o 

iniciatives de protecció i millora del 

medi ambient dels nostres municipis.

Qui s’hi pot presentar?
Els ajuntaments i consells comarcals
del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre
i del Baix Penedès

Quan?
Del 16 de juliol
al 30 de setembre de 2020



Quins premis hem donat
DARRERES EDICIONS

2019 / Alcover: Recuperació d'eixams, pol·linització, divulgació
  i formació. Potenciació de les abelles i el medi natural. 
2018 / Querol: Promoció i recuperació dels valors naturals
  del riu Gaià.
2017 / Senan: Projecte d’instal·lació de dues instal·lacions
  d’autoconsum i pèrgola fotovoltaica amb
  recàrrega de vehicles elèctrics.
2016 / La Fatarella: Adequació dels camins ramaders.
2015 / Vespella de Gaià: Projecte de construcció
  d’una depuradora d’aigües residuals.
2014 / Querol: Introducció d’un ramat de cabres
  per a la prevenció d’incendis forestals.
2013 / Valls: Mobles Solidaris: Reutilització
  de materials de la deixalleria.
2012 / Alcover: Camí rural Riu Glorieta.

Què premiem?
> Heu engegat un projecte per reduir residus al municipi?

> Heu creat un espai verd per potenciar
la natura al bell mig de la població?

> Teniu un programa perquè els
vostres conciutadans reciclin i reutilitzin?

> Teniu una proposta per donar a conèixer l’entorn natural
dels boscos de casa vostra?

> Heu engegat una línia d’educació ambiental
a les escoles del poble?

> Instal·leu plaques fotovoltaiques als equipaments municipals?

Aquestes, i altres propostes poden ser premiades!

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA Edifici Síntesi. Carrer de Pere Martell, 2
SAM - Unitat de Medi Ambient 43001 TARRAGONA

Dotació del Premi: 5.000 EUR

BASES: www.dipta.cat
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