Candidatura Costa Brava Reserva de la Biosfera

Aportacions fase de DIAGNOSI DE PERCEPCIONS:

Aportació 1:
Comentaris i pensaments:
1. Model a futur, en " TRANSICIO" cap a territoris tipus SUDTYROL, Toscana, Emilia
Romagna, regions excel·lents, prou equilibrades que se estimen lo seu i ho defensen
sese esser un sistema de autosuficiència total però deunidó. Autosuficiència
energètica, autosuficiència residus i compostatge etc una economia mes circular, ens
falta molt!!(I a mes decideixen, opinen, voten a on volen anar Suïssa per exemple).
2. Agilitat, intel·ligència i treball integrat i en xarxa per integrar totes les necessitats i
superar febleses:
-

Sobretot en permisos, ACA, CC, Ajuntaments, Urbanisme.

-

Exemples canvis d'usos (construccions abandonades)

-

Permisos neteja de rieres i regs escorro ACA

-

Permisos neteja de boscos

-

Permisos autoreciclatge de deixalles orgàniques, compostatges, separar i
recollir casa per casa, (així hi ha control).

-

Reciclats, dejeccions ramaderes

-

Biogàs, eòlic, solar , Tendència al adobat orgànic

3. Crec que després de la transició hauríem de tenir una base productiva mes equilibrada
sector secundari, o industria, sector primari (en decadència) i sector terciari mes
excel·lent. Mes economia circular, col·laborativa, pròxima, innovadora, creativa,
integrada , renovable i sostenible.
4. Pesca i aprofitaments forestals mes sostenibles i renovables.
5. No facilitar tan els grans xalets de un mes al any i facilitar mes turisme rural,
allotjaments rural i turisme d'interior (donar-los mes rotacions).
6. Visio del territori de "ordenament territorial" i menys d'arquitectes d'urbanisme.
7. RSC menys guetos tipus la roqueta (Ullà) o Figueres i mes cases de temporers a les
finques que facilitin la integració, menys mobilitat i mes equilibri.
8. També necessitarem construccions agrícoles adaptades a les empreses agràries, naus,
vivendes, obradors ¡! Tallers per eines, maquines i tractors.
9. Tot això crec que es fa amb "Orgull de Empordà " orgull d'esser d'aquí. Molta, molta,
molta pedagogia explicant el:
-

1. Per què

-

2. Com

-

3. Què (volen fer i on arribar després d'aquesta "TRANSICIO"a la excel·lència
integrada de Costa Brava reserva de la biosfera que crec que es "un camí" i
una forma de treballar que no té fi.
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Aportació 2:
Entenem que és fonamental que les tres funcions que hauria de complir la candidatura de la
Costa Brava com a Reserva de la Biosfera siguin:
-

1. Conservació de la biodiversitat i els ecosistemes

-

2. Desenvolupament sostenible de la societat en el seu conjunt

-

3. Dinamització via xarxa integral i suport logístic de programes d'informació,
gestió, formació i comunicació de tots els sectors i entitats.

Volem remarcar que sens la col·laboració de tots els sectors de la societat civil, un projecte
d'aquesta envergadura, serà difícilment executable.
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