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7. EDUCACIÓ, FORMACIÓ I INNOVACIÓ
ODS:

Funció de la Reserva

Desenvolupament sostenible

de la Biosfera:

Suport logístic

PRINCIPALS MANCANCES I FORTALESES DE LA COSTA BRAVA en:

EDUACIÓ DE QUALITAT:
RESULTATS FIGUERES:

-

_

RESULTATS LA BISBAL:

-

MANCANÇA: Continuïtat a secundària visió més ecològica, alimentació, etc.

-

FORTALESES:
o

Implicació equips docents en projectes escola nova 21

o

Escoles verdes (totes ho són) es comença des de primària o llar d’infants

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

MANCANCES
o

Focalització de la importància de l’educació en coneixement però poc en valors (educar
a les persones). Reforçar el sentit de pertinença i comunitat

o

Ens hem “desnaturalitzat”: retorn de les arrels a la natura, recuperar aquest contacte a
través de l’educació.

-

FORTALESA: Aposta per les NTIC

les tecnologies hi són, cal aplicar-les

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE:
RESULTATS FIGUERES:

-

_

RESULTATS LA BISBAL:

-

-

MANCANCES:
o

Mobilitat entre pobles petits transport públic

o

Serveis deficitaris

FORTALESES:
o

Conscienciació de les famílies en sostenibilitat, docents, alumnes,...

o

Patronat Turisme Costa Brava / Fundació Mar

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

MANCANCES
o

Educació més enllà de l’escola

com arribar a tots els sectors (empresaris,

ciutadania,...)
o

Conscienciació

falta implicació. Es fan moltes coses, però la gent no hi va
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o
-

Manca de sentiment de pertinença, arrelament al territori i a la societat

FORTALESES:
o

Oportunitats

buscar noves maneres d’educar, fórmules més innovadores que cridin a

la societat i fer participar a la ciutadania
o

Necessitat de que la gent es faci seu el procés de RdB

fomentar canvi en les

actuacions (interiorització procés RdB)
o

Turisme sostenible

VOLUNTARIAT:
RESULTATS FIGUERES:

-

_

RESULTATS LA BISBAL:

-

MANCANÇA: Són una minoria sempre són els mateixos

-

FORTALESA: Projectes de voluntariat des dels instituts

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

MANCANÇA: Manca interacció, opcions de treball en xarxa per crear sinèrgies

-

FORTALESES:
o

Moltes entitats de tot tipus

o

Oportunitat

ric en teixit associatiu

aprofitar el potencial de la gent gran

FORMACIÓ:
RESULTATS FIGUERES:

-

_

RESULTATS LA BISBAL:

-

-

MANCANCES:
o

Falta informació més específica en sectors canviants

o

Intel·ligència emocional i en valors + Intel·ligència social

o

Falta infraestructures per retenir talent

FORTALESES:
o

Hi ha talent que queda invisible: UdG, Parc tecnològic, etc.

o

Centres especialitzats

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

MANCANCES
o

Poca valorització de les professions vinculades amb l’hostaleria

professions

utilitzades com a “últim recurs” i amb caràcter temporal, especialment “feina d’estiu”.
Manca de formació en idiomes, restauració atenció ciutadania, construcció,etc.
o
-

Poca formació “localitzada” als municipis de costa

FORTALESES:
o

Oportunitat de professionalització

o

Formació contínua, al llarg de la vida. Reciclatge formatiu i professional

pas de la
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construcció a la rehabilitació

INVESTIGACIÓ:
RESULTATS FIGUERES:

-

_

RESULTATS LA BISBAL:

-

-

MANCANCES:
o

Investigació marina. Falta implicació i li donem poc valor

o

Falta comunicació entre tots els ens

o

Implicació “altes esferes” falten recursos, disminueix valor

FORTALESES:
o

Infraestructures públiques distintius ambientals

o

UdG fa molt bona feina

o

Inversió de recursos per mantenir + captar talent

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

MANCANCES
o

Existeix un pol de coneixement (valor) però cal que la recerca sigui més aplicada i
s’implementi (bottom up)

o

Existeix molta tecnologia i no s’aplica (manca de finançament però també de
planificació)

-

FORTALESES:
o

Potencial a nivell de província UdG, IRTA,..

o

Del dit al fet. Cal actuar, posar en pràctica, aplicar el coneixement “laboratori”

INNOVACIÓ:
RESULTATS FIGUERES:

-

_

RESULTATS LA BISBAL:

-

-

MANCANCES:
o

Recursos econòmics. No es destinen prous recursos al I+D+i

o

Crear projectes ERASMUS més enfocats al territori.

FORTALESES:
o

Aprofitar les noves tecnologies

o

Coneixements i estudis que donen solució als problemes.

o

Vincle empresa + acció pública + universitat

o

Connexions internacionals

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

MANCANCES
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o

Molta resistència / por al canvi

o

Negar el canvi

o

Negació dels impactes ambientals globals i conservació del model de turisme. Cal

factors que dificulten la innovació

evolucionar i adaptar-se
-

FORTALESES:
o

NTIC i XXSS, per crear sensació de comunitat

o

Economia circular com a punt de partida

Temes no tractats en els grups:
-

Existència de treballs científics que no surten de l’àmbit acadèmic
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