Candidatura Costa brava Reserva de la Biosfera
Resum 1ª sessió de participació, La Bisbal
23.11.2018

RESUM 1ª SESSIÓ PRESENCIAL DE PARTICIPACIÓ A LA BISBAL D’EMPORDÀ PER A
LA CANDIDATURA DE LA COSTA BRAVA COM A RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA
UNESCO

Data: 23 de novembre de 2018
Hora: 9:45h - 13:30h
Lloc: Museu de la Terracota, La Bisbal de l’Empordà

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

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

La present sessió participativa per a la candidatura de la Costa Brava com a Reserva de la
Biosfera per part de la UNESCO és la primera que es realitza i és una replica de la que es va
fer el dia anterior, 22 de novembre, al Consell Comarcal de Figueres. El proper dia 28 de
novembre hi haurà una tercera sessió anàloga a Lloret de Mar. El conjunt de les 3 sessions de
participació hauran donat cobertura per una primera participació al conjunt del territori que
forma part de la candidatura.

L'objectiu d’aquesta primera sessió de participació és identificar l'estat actual de la Costa Brava
en relació als requisits per a esdevenir Reserva de la Biosfera així com fer una primera
identificació de propostes d'acció per acomplir les mancances que es puguin detectar.

El punt de partida pel desenvolupament de la sessió s’estableix a partir de la realització de
taules de treball participatives organitzades segons els següents dos criteris:
a) Les e funcions que ha de complir una Reserva de la Biosfera i que són:
1. La conservació de la biodiversitat i els ecosistemes
2. Desenvolupament sostenible de la població
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3. Dinamització

(suport

logístic)

de

programes

d’informació,

formació

i

comunicació
b) Els 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible de la ONU per el 2030 (ODS) –
objectius que guien la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al
Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre del 2015-. Cobreixen una
gran diversitat de temàtiques que aborden la pobresa, la fam, la pau, la salut,
l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del
planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i
la producció.

Seguidament pren la paraula Isabel Junquera de Repte Territorial SL explicant als assistents la
metodologia de la sessió.

Els temes clau a treballar s’han organitzat en 7 blocs temàtics que han de permetre realitzar
una diagnosi de percepcions sobre l’estat actual de la Costa Brava en relació als Objectius per
a un Desenvolupament Sostenible i les funcions de la Reserva de la Biosfera descrits
anteriorment.

Així doncs, d’acord amb l’afinitat de cada participant amb els diferents blocs temàtics finalment
s’han realitzat 6 taules de treball participatiu cada una de la quals ha treballat 1 o 2 blocs
temàtics amb el suport d’un relator per la seva conducció i posterior presentació de resultats en
plenari.
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1ª Taula de treball participatiu:
Blocs temàtics realitzats:
1. Gestió sostenible de l’aigua

2ª Taula de treball participatiu:
Blocs temàtics realitzats:
2. Canvi climàtic i energia sostenible

3ª Taula de treball participatiu:
Blocs temàtics realitzats:
3. Ecosistemes naturals i biodiversitat

4ª Taula de treball participatiu:
Blocs temàtics realitzats:
4. Responsabilitat vers la ciutadania
7. Educació i Formació

5ª Taula de treball participatiu:
Blocs temàtics realitzats:
5. Economia i consum sostenible

6ª Taula de treball participatiu:
Blocs temàtics realitzats:
6. Desenvolupament territorial

El treball participatiu per grups ha tingut una durada de 1 hora i 15 minuts.

En la segona part de la sessió, el/la relator/a de cada grup ha exposat els resultats de la
diagnosi de percepcions dels blocs treballats en plenari. Les explicacions s’han completat amb
un torn obert de paraula al final de cada presentació per dubtes o qüestions, noves aportacions
i/o propostes d’acció.

S’adjunta a la present acta la transcripció del treball realitzat en grups i les aportacions de la
segona part del treball en plenari.

Finalment es conclou la sessió informant a tots els assistents de l’entrada en funcionament de
la web per la participació on-line i del calendari estimat del procés en una segona sessió de
participació el primer trimestre de 2019
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____________________________________________________________________________

RESUM D’ENTITATS PARTICIPANTS:
ENTITAT / CÀRREC
ADMINISTRACIÓ ESTATAL

Servei de Costes:
-

2, Representants del servei de Costes

Ajuntament de Torroella de Montgrí:
-

Tècnic de Medi Ambient

-

Tècnica de Turisme

Ajuntament de Castell- Platja d’Aro:
-

Regidor de Serveis, esport, infància i joventut

-

Tècnic Medi Ambient

Ajuntament de Calonge i Sant Antoni:
-

Tècnica d’Activitats i Sostenibilitat

Ajuntament de Begur:
AJUNTAMENTS

-

Alcalde

-

Tècnic de Medi Ambient

Ajuntament de Pals:
-

Representant àrea de Medi Ambient

Ajuntament de Palafrugell:
-

Alcalde

Ajuntament de la Bisbal de l’Empordà:
-

Tècnic de Medi Ambient

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols:
-

Tècnic Medi Ambient

Ajuntament de Santa Cristina d’Aro:
-

Tècnic de Medi Ambient

Universitat de Girona:
ÀMBIT ACADÈMIC

-

3, Campus Patrimoni Natural i Cultural

-

1, Departament de Geografia de la UdG

Fundació Mar:
CONSELLS COMARCALS

Director de Fundació Mar

Consell Comarcal del Baix Empordà:
-

Representant Àrea de Promoció Econòmica i
Turisme

DIPUTACIÓ DE GIRONA

EMPRESES

Diputació de Girona:
-

Cap de Servei de Medi Ambient

-

SARFA-MOVENTIS

-

2, Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la
Costa Brava Centre

-

Tourism Consultant
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-

Tick Translations

-

2, Costa Brava Experience

-

Mas Petit

ENTITATS DEL SECTOR PRIMARI

-

IGP Poma de Girona

ENTITATS LOCALS DEFENSA DEL

-

Salvem la Pineda/ SOS Costa Brava

TERRITORI

-

2, SOS Costa Brava

ESPAIS NATURALS PROTEGITS
PARTICULARS
PATRONAT DE TURISME GIRONA

Consorci les Gavarres:
-

1, Serveis Tècnics

-

2 persones

-

Director de Marketing
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