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Resum 2ª sessió de participació, Llagostera
18.02.2019

RESUM 2ª SESSIÓ PRESENCIAL DE PARTICIPACIÓ A LLAGOSTERA PER A LA
CANDIDATURA DE LA COSTA BRAVA COM A RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA
UNESCO

Data: 18 de febrer de 2019
Hora: 18:00h - 21:00h
Lloc: Can Roig, Llagostera

Desenvolupament de la sessió:

Es dóna la benvinguda als assistents i inicia la sessió Marc Marí, Cap del Servei de Medi
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Girona.

El Programa de la UNESCO creat l’any 1971 va determinar la figura de Reserva de la Biosfera
amb l’objectiu de conciliar l’evolució de les societats, l’ús dels recursos naturals i la conservació
de la biodiversitat en el marc del concepte de desenvolupament sostenible. La selecció
d’espais idonis per a esdevenir Reserva de la Biosfera es basa en l’elecció de llocs geogràfics
singulars pel seu model de desenvolupament i que són alhora espais representatius dels
diferents hàbitats del planeta.
Les tres funcions d’una Reserva de la Biosfera, llocs d'excel·lència per a l’assaig i la
demostració de mètodes de conservació i desenvolupament sostenible a escala regional, són
les següents:
Conservació: contribuir a la conservació dels paisatges, els ecosistemes, les espècies i
la variació genètica.
Desenvolupament: fomentar un desenvolupament econòmic i humà sostenible des dels
punts de vista sociocultural i ecològic.
Suport logístic: donar suport a projectes de demostració, d’educació i capacitació
sobre el medi ambient, la recerca i l’observació permanent en relació amb qüestions
locals, regionals, nacionals i mundials de conservació i desenvolupament sostenible.

El procés de candidatura per esdevenir Reserva de la Biosfera Costa Brava es va presentar en
una sessió informativa el dia 11 d’octubre de 2018 a l’Espai Ter de Torroella de Montgrí. Aquest
procés és promogut per la Diputació de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava, la
Universitat de Girona i la Fundació Mar.

1

Candidatura Costa brava Reserva de la Biosfera
Resum 2ª sessió de participació, Llagostera
18.02.2019

L’àmbit d’aquesta candidatura engloba la totalitat de les dues comarques de l’Alt i el Baix
Empordà, els municipis que aporten territori a les Gavarres de la comarca del Gironès i els tres
municipis litorals de la comarca de la Selva, integrant un total de 116 municipis.

A partir de la intervenció de les persones assistents, Marc Marí informa de:
La determinació d’una Reserva de la Biosfera no suposa un nou rang normatiu al qual
donar compliment, per tant, en relació a les inquietuds sobre el creixement i
desenvolupament urbanístic que es plantegen, la Reserva de la Biosfera apareix com a
una oportunitat per a repensar el model territorial i urbanístic.
L’obtenció de la distinció no va lligat a cap programa de finançament ni atorgament de
fons econòmics per part de la UNESCO.

Seguidament pren el torn Isabel Junquera de Repte Territorial SL, empresa contractada per dur
a terme el procés participatiu de la candidatura de la Costa Brava a Reserva de la Biosfera,
explicant als assistents els treballs duts a termes fins aleshores.

Informa que durant el mes de novembre va tenir lloc la primera sessió de participació,
concretada en tres sessions anàlogues de participació celebrades als municipis de Figueres
(22.11.2018), La Bisbal d’Empordà (23.11.2018) i Lloret de Mar (28.11.2018). Aquestes
sessions van comptar amb la participació de 58 persones que treballant en petits grups
temàtics van identificar l'estat actual de la Costa Brava en relació a diferents blocs temàtics
analitzats a partir dels 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible de la ONU per el 2030
(ODS) i les 3 funcions de les Reserves esmentades anteriorment.

Els temes clau treballats es van organitzar en 7 blocs temàtics
1. Gestió sostenible de l’aigua
2. Canvi climàtic i energia sostenible
3. Ecosistemes naturals i biodiversitat
4. Responsabilitat vers la ciutadania
5. Economia i consum sostenible
6. Desenvolupament territorial
7. Educació i Formació

El treball d’aquests sessions de participació va donar un resultat de “diagnosi de percepcions”
sobre l’estat actual de la Costa Brava en cadascun d’aquest bloc temàtics. Aquests resultats es
van penjar a la web del DECIDIM per a la seva consulta i amb la possibilitat d’aportar nova
informació al respecte https://diputacio-decidim.ddgi.cat/processes/reservabiosfera.
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Durant aquests mesos hi ha hagut un treball tècnic d’aquests resultats que ha permès definir
unes línies estratègiques estructurades en 10 eixos temàtics.

1. Aigua
2. Model territorial i mobilitat
3. Energies renovables
4. Residus
5. Ecosistemes naturals i biodiversitat
6. Model socioeconòmic i ciutadania
7. Turisme sostenible
8. Patrimoni (cultural i natural)
9. Innovació, investigació i educació
10. Medi litoral i marí.

Cadascun d’aquets eixos presenta unes línies estratègiques específiques que s’analitzaran en
la sessió de participació d’avui per tal de consensuar propostes d’accions per a dur a terme al
territori en relació a aquestes línies estratègiques.

Aquests 10 eixos temàtics s’han estructurat en 6 grups de treball per tal de poder formar grups
de màxim 6-7 persones i que cadascun d’ells compti amb un relator d’una persona tècnica
experta del tema a tractar.

En aquesta sessió celebrada a Llagostera a Can Roig, hi participen 24 i 4 persones relatores
per tal de formar 4 grups de treball de la següent manera:

1ª Taula de treball participatiu:
Blocs temàtics realitzats:
1. Aigua, 3. Energies renovables i 5 Ecosistemes naturals i Biodiversitat

2ª Taula de treball participatiu:
Blocs temàtics realitzats:
2. Model Territorial i Mobilitat i 4. Residus

3ª Taula de treball participatiu:
Blocs temàtics realitzats:
7. Turisme sostenible

4ª Taula de treball participatiu:
Blocs temàtics realitzats:
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10. Medi Litoral i marí

El treball participatiu per grups ha tingut una durada de 1 hora i 30 minuts. En la segona part de
la sessió, el/la relator/a de cada grup ha exposat els resultats de les accions proposades en les
línies estratègiques de cada eix temàtic en plenari.

S’adjunta a la present acta la transcripció del treball realitzat en grups.

Finalment es conclou la sessió recordant a tots els assistents que poden consultar tota la
informació generada, així com els resultats d’aquetes sessions participatives i amb la
possibilitat d’aportar més propostes o comentaris a través de la web del DECIDIM
https://diputacio-decidim.ddgi.cat/processes/reservabiosfera.
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____________________________________________________________________________

RESUM D’ENTITATS PARTICIPANTS:
ENTITAT / CÀRREC
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols:
AJUNTAMENTS

Serveis Tècnics de l'Àrea d'Urbanisme, Obres i Medi
Ambient

Ajuntament de Lloret:
-

Tècnica de Medi Ambient

Ajuntament de Tossa de Mar:
-

Alcaldessa

Universitat de Girona:

ÀMBIT ACADÈMIC

-

Departament d’Ecologia

-

Departament de Ciències Ambientals

-

Campus Patrimoni Natural i Cultural

-

Estudiant

Fundació Mar:
DIPUTACIÓ DE GIRONA

EMPRESES

ENTITATS LOCALS DEFENSA DEL
TERRITORI I CULTURAL

Director de Fundació Mar

Diputació de Girona:
-

Cap de Servei de Medi Ambient

-

Sarfa Moventis, gerent

-

2, Celler Martín Faixó

-

Energia Solar

-

Solar Casa Energy

-

SOS Costa Brava/ Sterna

-

Alerta Sant Feliu

-

3, Salvem Solius

-

GALP

-

2 tècnics

-

Museu d’Història Sant Feliu de Guíxols

-

President gremi hostaleria Lloret de Mar

-

President Cr DOP Empordà

-

La Manduca SCCL

-
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ENTITATS DESENVOLUPAMENT
LOCAL
PATRONAT DE TURISME GIRONA
ENS GESTORS PATRIMONI
CULTURAL
GREMIS I ASSOCIACIONS
ENTITATS DEL SECTOR PRIMARI
PARTICULARS
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