
CICLE DE JORNADES TÈCNIQUES DE LA CARTA DE TOSSA 
Sessió 1. Metodologia per a definir àrees d’interès natural a l'àmbit municipal 

Girona, 20 d'octubre de 2000. 
 
Antecedents 
La IV Jornada de la Carta de Tossa, celebrada el mes de març d’enguany a Palafrugell, va 
reunir els alcaldes i regidors dels municipis costaners adherits o interessats en el manifest 
per un turisme sostenible a la Costa Brava: la Carta de Tossa. A més de definir les grans 
línies estratègiques d'acció es va impulsar la celebració d'un cicle de jornades amb els 
tècnics municipals, com una de les línies de treball per a impulsar l'aplicació dels principis de 
la Carta de Tossa. Aquest cicle pretén reunir les persones que treballen directament amb el 
territori, a més de proposar mesures concretes i aplicables a cada municipi. 
 
Objectius 
La primera sessió oferirà als tècnics municipals els instruments i coneixements necessaris 
per tal de poder identificar aquells espais amb un interès natural i paisatgístic especial, 
l’excepcionalitat dels quals els fes susceptibles de rebre una protecció i gestió específica. 
Amb aquest objectiu, el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA) i 
l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG), han organitzat aquesta jornada amb la 
participació d’experts coneixedors de les característiques naturals i paisatgístiques de la 
Costa Brava.        
 
Programa 
9 - 9,30 h. Benvinguda i presentació de la jornada.  
Antoni Juanals, CILMA, i Xavier Turró, ANG. 
 
9,30 - 10,15 h. Instruments per a identificar, delimitar i caracteritzar els espais naturals 
singulars susceptibles de ser protegits. 
Ramon Fortià. Biòleg. 
 
10:15 – 11:15 h. El paisatge de la Costa Brava: característiques, valors, singularitat i 
potencialitats.  
Santi Llagostera. Arquitecte. 
 
11:15 -11:45 h. Pausa-cafè 
 
11,45 - 12,45 h. Criteris legals per a delimitar espais hàbils de ser protegits. 
Eduard de Ribot, Advocat 
 
12,45 – 13,30 h. Torn obert de preguntes. 
Modera: Xavier Turró, ANG 
 
13,30 h. Cloenda 
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