
 
II Carta de Tossa 

Vers una gestió sostenible per la Costa Brava   

 

 

Ja han passat vuit anys d’ençà que es signà la primera Carta de Tossa, una carta en 

que es contemplaven uns objectius basats en la sostenibilitat del nostre litoral, 

objectius genèrics i a l’hora comuns que repercutien i repercuteixen als municipis 

costaners de Girona. Tots aquests municipis tenen en comú una forta dependència 

dels medis litorals, terrestres i marins, que s’han conformat com a recurs territorial 

on gravita gran part de l’economia municipal.  

 

Posar les bases metodològiques per a la definició d’uns objectius encaminats a la 

preservació del territori i dels valors patrimonials que conté fou l’eix vertebrador 

d’aquella primera Carta. Aquests objectius, que es resumien en sis, partien de 

l’adquisició d’un compromís de treball per part de tots els seus signataris. 

Compromisos que s’emmarcaven en la definició d’àrees d’interès natural, 

paisatgístiques i urbanístiques, així com el treball comú en la definició i delimitació 

de les mateixes. 

 

Un cop assolides les bases de la primera Carta del 1998, que afavorien l’evolució 

dels municipis costaners cap a escenaris de major sostenibililitat des del punt de 

vista de l’ocupació i ús del territori, i conscients que moltes de les iniciatives no 

poden ser tan sols dutes a terme pels propis municipis, creiem oportú donar un nou 

salt qualitatiu endavant, marcar noves fites encaminades a la gestió sostenible del 

nostre litoral, a la recuperació i restauració d’espais, entorns i paisatges associats, i 

a la millora i manteniment d’aquests, així com apropar aquest medi a la població, 

mitjançant la seva participació. 

 

Aquesta II Carta de Tossa té entre els seus objectius el treball conjunt i coordinat, 

amb estratègies comunes per assolir la recuperació i el manteniment de la nostra 

costa i el seu patrimoni. És per això que proposa a tots els municipis adherits, 

superar la visió genèrica i global del medi litoral, centrant-se en l’adquisició de 

compromisos de treball concrets per assolir la gestió paisatgística, social i física del 

medi a partir de les següents actuacions: 

 



1. Definir i establir bones pràctiques a cada un dels espais costaners, basats en 

la gestió sostenible dels medis litorals, els seus paisatges i entorns més 

immediats. 

2. Realitzar planejaments urbanístics i plans de gestió encaminats a la millora, 

manteniment, restauració i recuperació dels paisatges, entorns i medis 

litorals.  

3. Desplegar els instruments precisos per conformar un mosaic continu 

d’espais lliures que garanteixi la connectivitat social, paisatgística i ecològica 

entre el sistema litoral i el territori interior. 

4. Treballar en la recerca de línies de subvenció per l’aplicació de mesures de 

gestió sostenible dels medis litorals. 

5. Fomentar l’adaptació de figures de gestió ambiental a les platges i als seus 

serveis oferts. 

6. Apropar els medis litorals al coneixement dels usuaris mitjançant programes 

específics d’educació, conscienciació i informació, i implicar a aquests en la 

seva conservació. 

7. Recuperar l’ús i millorar els camins de ronda i camins litorals com a 

coneixement dels espais naturals costaners i com a oferta complementària 

de qualitat a l’oferta convencional de platges. 

8. Fomentar l´ús de sistemes i xarxes de mobilitat sostenible, en l’àmbit urbà i 

entre els diversos municipis litorals. 

9. Crear un consorci de gestió litoral, com a eina de suport tècnic i seguiment 

de projectes als municipis adherits a la Carta de Tossa, com a plataforma de 

debat i d’estratègies per la cooperació i coordinació supramunicipal en la 

millora del litoral. 
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