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ECONOMIA I CONSUM SOSTENIBLE

5. ECONOMIA I CONSUM SOSTENIBLE
ODS:

Funció de la Reserva
de la Biosfera:

Desenvolupament sostenible

PRINCIPALS MANCANCES I FORTALESES DE LA COSTA BRAVA en:

SECTORS ECONÒMICS: INDÚSTRIES, COMERÇ, TURISME, AGRICULTURA,...
RESULTATS FIGUERES:

-

-

MANCANCES
o

Economia submergida

o

Contractes temporals

o

Inestabilitat serveis

o

Pesca tradicional

o

Ramaderia trencament pedra seca

o

Territori fragmentat

en retrocés
cas vaques que destrossen marges pedra seca

FORTALESES:
o

Serveis consolidats

o

Primer servei = turisme

o

DOP: vi i oli

o

Polígons industrials acotat

o

Logísticament ben ubicats amb l’exterior (pendent veure si internament també)

RESULTATS LA BISBAL:

-

Turisme: manca major coordinació entre administracions i entre el sector privat. Cal millorar el
treball en xarxa que involucri els diferents sectors. Potenciar el treball en economia d’escala i no
tant local com a fet identitari per diferenciar-nos com a territori. Cal sentit d’identitat i
sensibilització per part de tothom, inclòs el ciutadà.

-

Desequilibri entre els sectors, depenem massa dels serveis

-

Cal potenciar indústria vinculada a la transformació de producte local

-

Caldria constituir una taula transversal dels sectors

-

El pagès és la solució i no el problema

-

Hi ha moltes construccions abandonades i no es poden utilitzar

-

Hi ha limitacions a agricultura en compostar i utilitzar adobs orgànics.

-

Rapidesa per resoldre allotjament de temporers i temes de turisme rural

-

Dependència excessiva de sector serveis

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

El sector pesquer fan recollida selectiva de residus que arrosseguen amb les xarxes
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PRODUCCIÓ LOCAL I RESPONSABLE:
RESULTATS FIGUERES:

-

-

MANCANCES
o

Manca potenciar més la proximitat

o

Gestió social, local i responsable (irresponsabilitat dels agents socials)

o

Administració no lidera (deixadesa de l’administració pública)

FORTALESA: Varietats productes qualitat

RESULTATS LA BISBAL:

-

Tenim bona producció local que marxa fora i no es valora prou al territori

-

Cal explicar millor el valor afegit de productes elaborats amb responsabilitat

-

Tenim poca producció ecològica

-

Arròs no està ben valorat com a producte local

-

FORTALESES:
o

Alguns productors s’estan esforçant en millorar pràctiques

o

Producció integrada

o

Feina feta des de Mas Badia

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

Hi ha establiments turístics que utilitzen productes locals

-

Però els grans negocis prioritzen el preu

-

Marimurtra es fan mel pròpia

-

Iniciatives a Blanes per potenciar el consum de begudes locals.

GENERACIÓ DE RESIDUS:
RESULTATS FIGUERES:

-

-

MANCANCES
o

Estem per sota mitjana en recollida selectiva

o

Administracions manca legislació

ex. Com la prohibició de plàstic d’un sol ús

FORTALESA: A nivell local es fan esforços

RESULTATS LA BISBAL:

-

Cal que el residu sigui reciclat al lloc on es produeix i no que sigui transportat i això lliga amb
l’economia circular

-

Encara hi ha molta ampolla de plàstic en els esdeveniments

-

Manca un pla estratègic de país. Això val per tots els àmbits

-

Purins i la seva problemàtica / dejeccions ramaderes

-

Generació de residus en el sector turístic està malmetent per manca de conscienciació dels
clients. Els empresaris turístics han de tenir incentius econòmics per baixar la generació,
canviant envasat, etc.

-

FORTALESES
o

Taula de sostenibilitat del Patronat

o

Poma de Girona fa servir palets de fusta: hi ha conscienciació
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o

Capacitat dels consumidors d’influir en xarxes socials

o

Sistemes de pagament per generació

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

La població estacional complica la gestió dels residus.

-

La gestió dels residus és poc transparent i poc participativa degut a que el servei està
subcontractat (Blanes).

-

Els carrers estan bruts.

ALIMENTACIÓ:
RESULTATS FIGUERES:

-

MANCANÇA: Menjar “basura” molt assequible

-

FORTALESA: Dieta mediterrània

RESULTATS LA BISBAL:

-

La restauració ha de posar en valor el producte local i les receptes locals i les DO, etc.

-

Evitar les paelles i samfaines

-

FORTALESES
o

Les campanyes tipus garota, poma, ... posen en valor els productes

o

Dieta mediterrània

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

-

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA:
RESULTATS FIGUERES:

-

MANCANÇA: Poca consciència

-

FORTALESA: Es comença a considerar, s’hi està treballant

RESULTATS LA BISBAL:

-

Turisme ha de ser inclusiu per a tothom

-

Sector agrari: cal millorar les condicions dels treballadors temporals

-

Empreses turístiques no practiquen RSC

-

Necessitat d’introduir RSC del sector turístic per a millorar el sector primari i el territori

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

-

ECONOMIA CIRCULAR:
RESULTATS FIGUERES:

-

MANCANCES
o

Tancar el cicle

o

Es desconeix
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RESULTATS LA BISBAL:
-

Reciclatge local dels residus i reutilitzar com a recurs

-

Bona gestió de les dejeccions com a recurs (biogàs)

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

El jardí Marimurtra tenen projectes d’aprofitaments dels residus pel propi jardí. I ho divulguen

CONSUM RESPONSABLE DEL SECTOR PRIVAT (individus, empreses, etc.):
RESULTATS FIGUERES:

-

MANCANÇA: Poca consciència de reciclatge

RESULTATS LA BISBAL:
-

-

RESULTATS LLORET DE MAR:
-

Les empreses sovint no troben la finalitat del desenvolupament sostenible.

-

Les grans empreses prioritzen el preu a l’hora de consumir.

CONSUM RESPONSABLE DEL SECTOR PÚBLIC (compra pública verda):
RESULTATS FIGUERES:

-

MANCANÇA: Temps i diners

-

FORTALESES:
o

Intencionalitat positiva per fomentar consum responsable

nova llei CSP promou fer

política a través de la licitació (condicions, execució) Caldrà fer formació.
o

Memòria tècnica

consultar informes UGT

o

PIB Costa Brava

o

Precarització contractes

RESULTATS LA BISBAL:
-

-

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

Els ajuntaments només prioritzen la quantitat i economia. Com més persones vinguin millor (focs
de Blanes, p.e.)

-

La subcontractació d’equipaments públics no prioritza els aspectes socials.

-

L’administració prioritza el preu a l’hora de comprar i contractar.
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