Candidatura Costa Brava Reserva de la Biosfera
RESULTATS· 2nes sessions de participació, febrer 2019

8. PATRIMONI (CULTURAL I NATURAL)
ODS

Funcions RdB
-

Conservació

-

Desenvolupament sostenible

8.1 Garantir la conservació dels paisatges en mosaic i dels usos tradicionals
vinculats
PALAMÓS 11.02.2019, 4 participants
1. Delimitar i conservar els espais d’alt valor agrícola i paisatgístic.
2. Delimitar i conservar les àrees amb presència de varietats antigues de productes
agrícoles (ex. Vinyes, oliveres, fruiters i plantes d’ús medicinal i gastronòmic).
ROSES 15.02.2019, 3 participants
1. Involucrar les administracions competents en la utilització de materials i tècniques
pròpies del patrimoni rural tradicional.
2. Regulació i control de la venda d’elements patrimonials (cultural i naturals) (Ex. Pedra
seca, grans pedres amb vocació ornamental, oliveres centenàries6).
ROSES 15.02.2019, (suggerit pel grup 2: Model Territorial i Mobilitat, 4 participants)
1. Conservar el patrimoni de pedra seca.
LLAGOSTERA 18.02.2019, 6 participants
1. Donar suport a la gestió activa de suredes com a habitats de gran interès. Recuperar
que la indústria surera pugui tornar a utilitzar el suro de Gavarres i Ardenya.
diversificar els usos del suro per donar sortida diferent als taps.
2. Incentivar la recuperació de vinya i olivars com a paisatges tradicionals.
3. Conservar i promoure els prats naturals com a part del mosaic forestal.

8.2 Garantir la capacitat executiva i de control d’activitats dels ens gestors d’espais
naturals, amb especial atenció als espais protegits
PALAMÓS 11.02.2019, 4 participants
1. Incrementar els mecanismes d’inspecció i control dels agents rurals i altres cossos
competents (mossos, policia local).
ROSES 15.02.2019, 3 participants
1. Establir una estratègia de cooperació amb els ENPE’s i els EIN’s per optar a projectes
compartits que impliquin un increment mutu de recursos.
LLAGOSTERA 18.02.2019, 6 participants
--
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8.3 Potenciar el sentiment de pertinença territorial i identitària entre la població local,
en base a posar en valor el patrimoni (cultural i natural) i promoure l’ús de
productes locals i de les DOP territorials
PALAMÓS 11.02.2019, 4 participants
1. Afavorir mecanismes de comercialització del producte local dins de la RdB.
2. Dissenyar i implementar itineraris de patrimoni en un sentit integral tant per la població
local com els visitants amb informació sobre els seus valors.
3. Garantir l’accés de les persones a tots els camins públics.
ROSES 15.02.2019, 3 participants
1. Potenciar el paper dels mercats locals i comarcals com instruments per promoure el
producte local i les DOP territorials.
2. Promoure projectes de turisme inclusiu (amb una especial atenció a l’accessibilitat
física o virtual) vinculats al patrimoni natural i cultural de la RdB.
3. Potenciar el rol dels productes locals i DOP en els menjadors escolars.
LLAGOSTERA 18.02.2019, 6 participants
1. Identificar els elements del patrimoni de l’aigua. Recs, molins, etc i preservar-los.
2. Preservar l’arquitectura popular i rural.
3. Integrar la protecció dels camins tradicionals com a part del paisatge i del patrimoni.
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