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

9. INNOVACIÓ, INVESTIGACIÓ I EDUCACIÓ
ODS

Funcions RdB
-

Desenvolupament sostenible

-

Suport logístic

9.1 Gestionar el territori de manera integrada i participativa, tant pel que fa a un visió
holística de la Reserva de la Biosfera com per la cooperació de tots els actors del
territori.
PALAMÓS 11.02.2019, 2 participants
1. Elaborar una proposta d’espais de treball amb vocació participativa diferenciant
diferents línies estratègiques per àmbits temàtics.
ROSES 15.02.2019, --LLAGOSTERA 18.02.2019, ---

9.2 Potenciar la recerca sobre temàtiques d’interès estratègic per a la gestió de la
Reserva de la Biosfera
PALAMÓS 11.02.2019, 4 participants
1. Promoure i implementar la Càtedra com comitè científic de la RdB.
2. Incentivar l’avaluació dels serveis ecosistèmics i el reconeixement dels seus valors.
ROSES 15.02.2019, 3 participants
1. Cartografia de zones de foscor i silenci. Establiment de mesures de foment.
LLAGOSTERA 18.02.2019, 6 participants
1. Utilitzar els indicadors del conveni de biodiversitat de Rio i tenir en compte els serveis
ecosistèmics per avaluar l’evolució temporal de la RB.

9.3 Assegurar proactivament la transferència de coneixement i tecnologia als gestors
(polítics i tècnics) i al teixit productiu de l’àmbit territorial com a base per a la
innovació.
PALAMÓS 11.02.2019, 4 participants
1. Promoure el treball en xarxa per assolir la transferència i disseminació del
coneixement i la tecnologia. (Torna estar molt vinculat a la part educativa i divulgativa).
ROSES 15.02.2019, 3 participants
-LLAGOSTERA 18.02.2019, 6 participants
1. Potenciar el paper de les càtedres universitàries.
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9.4 Promoure activitats per a la ciutadania d’educació, divulgació i sensibilització
sobre el coneixement de la Reserva i les seves problemàtiques, en l’àmbit de la
sostenibilitat i innovació
PALAMÓS 11.02.2019, 4 participants
1. Promoure campanyes / activitats d’educació, divulgació i sensibilització (escoles,
centres cívics i mitjans de comunicació) sobre espècies invasores amb l’objectiu
d’evitar l’arribada de noves i promoure activitats de control de les existents.(Promoure
campanyes d’eradicació física d’espècies d’invasores amb participació ciutadana i
crear jocs educatius sobre aquesta temàtica i amb possibilitat d’explorar-ho per altres.)
2. Promoure campanyes / activitats d’educació sobre els productes locals i de Km. 0 i els
beneficis derivats que generen a nivell socioambiental.
3. Promoure campanyes anuals sobre un aspecte concret de la reserva en consonància
amb les campanyes internacionals / mundials i vincular-ho als aspectes locals.
ROSES 15.02.2019, 3 participants
1. Promoure la implicació ciutadana en la recopilació d’informació sobre la RdB. Activar i
incentivar projectes de ciència ciutadana.
2. Promoure activitats educatives en escoles, instituts i amb una especial atenció també
a l’escola d’hostaleria, de coneixement i valoració del producte local i les DO i DOP.
3. Promoure activitats educatives de coneixement i valoració del producte local i les DO i
DOP per la ciutadania.
LLAGOSTERA 18.02.2019, 6 participants
1. Involucrar els museus locals en la valorització del patrimoni i promoure que es
coordinin entre ells.
2. Recollir el patrimoni immaterial de la RB en un inventari per posar-lo en valor.. Ex. ús
de plantes remeieres, ratafia, tradició pesquera
3. Incorporar el patrimoni immaterial de persones immigrades per complementar el
tradicional
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