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Durant l’any 1998, la majoria de municipis litorals van signar 
la Carta de Tossa per la qual es comprometien a assolir uns 
objectius encaminats a la preservació del territori i dels seus 
valors patrimonials.
Amb la constitució del Consell d’Iniciatives Locals per al 
Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA), el grup 
de la Carta de Tossa va passar a formar part d’una de les 
seves comissions de treball la qual, actualment, ha cregut 
necessari renovar els compromisos que poden assolir els 
municipis litorals encaminats cap a la gestió sostenible dels 
recursos.
Al llarg d’aquests vuit anys, diverses administracions i entitats 
han portat a terme diferents actes per assolir un model turístic 
de creixement sostenible per preservar el litoral: la celebració 

del darrer Debat Costa Brava, l’impuls de l’Estratègia per a 
la Gestió Integrada de les Zones Costaneres de Catalunya, 
l’elaboració del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner i 
recentment la presentació del Catàleg d’Espais d’Interès Natural 
i Paisatgístic del Litoral Gironí, entre d’altres.
És per això que aquesta jornada tindrà l’objectiu de presentar 
diverses visions sobre l’estat actual del nostre litoral, conèixer 
diferents experiències en la gestió de zones costaneres i per 
acabar, en plenari, debatre sobre els possibles compromisos a 
assolir pels ens locals.
Els destinataris de la jornada seran els municipis litorals de la 
Costa Brava, les empreses del sector turístic, les institucions i 
les entitats d’aquest àmbit, en definitiva tots els que viuen i 
treballen en aquest territori.
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Programa

Lloc: La Nau (Plaça de les Nacions sense Estat, s/n)

9.00 h RECEPCIÓ
9.15 h Benvinguda

Maria del Pilar Mundet, Alcaldessa de Tossa de Mar
Miquel Noguer, President del CILMA
Argemir González, Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Blanes i Responsable Comissió Carta de Tossa del CILMA

PROTECCIÓ DEL PAISATGE LITORAL

9.30 h Canvis i permanències en el paisatge de la Costa Brava
Josep Pintó, Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge de la 
Universitat de Girona

10.00 h  El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner i la Llei del 
Paisatge
Oriol Nel·lo, Secretari per a la Planificació Territorial del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques

10.30 h  L´ús turístic i residencial de les platges de la Costa Brava
Rosa Ma Fraguell, Departament de Geografia de la Universitat 
de Girona

11.00 h PAUSA
11.30 h Dos anys després del Debat Costa Brava

Josep Riera, President de la Demarcació de Girona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya

12.00 h  El Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic del 
litoral gironí
Albert Albertí, membre de l’Associació Naturalistes de Girona (ANG)

12.30 h  La gestió integrada de zones costaneres com a eina de 
sostenibilitat
Rafael Sardà, Científic Titular del Centre d’Estudis Avançats de 
Blanes (CSIC)

GESTIÓ DE LES ZONES COSTANERES

13.00 h  L’Informe “Metadona”, la dependència de les platges a la 
seva regenaració artificial 
Antoni Rodríguez Perea, Departament de Ciències de la Terra de 
la Universitat de les Illes Balears

13.30 h DINAR

GESTIÓ DE LES ZONES COSTANERES (Cont.)

15.00 h  El model de gestió mancomunat de platges i dunes de 
Menorca com a eina de recuperació
Francesc Xavier Roig, consultor ambiental i Director del Servei 
de Gestió de Platges del Consell Insular de Menorca.

15.30 h  Equilibri entre ús i conservació de la zona litoral del 
municipi de Palamós
Josep Vilanova, Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Palamós

15.50 h  L’ambientalització del servei de platges amb la 
implantació d’un sistema de gestió ambiental a Sant 
Antoni de Calonge
Núria Bofill, coordinadora de Platges de l’Ajuntament de 
Calonge

16.10 h  L’ambientalització del port de l’Estartit en el marc del 
Projecte Ports Nets
Eugeni Figa, Sotsdirector del Club Nàutic Estartit

16.30 h PAUSA
16.50 h La restauració dels aiguamolls del Baix Ter

Xavier Quintana, Director del projecte LIFE. Universitat de Girona
17.10 h  Criteris per mantenir una arquitectura tradicional a 

Cadaqués
Joan Borrell, Alcalde de l’Ajuntament de Cadaqués

17.30 h  Proposta didàctica de l’espai natural Pinya de Rosa
Dolors Rosell, membre de la Plataforma Ciutadana Salvem 
Pinya de Rosa de Blanes

 
RENOVACIÓ DELS COMPROMISOS DE LA CARTA DE TOSSA

17.50 h PLENARI-DEBAT “II CARTA DE TOSSA”
A partir de les ponències haurem vist quina és la situació 
actual i quines eines es poden utilitzar per millorar la preser-
vació i gestió del litoral gironí. Per tant en plenari i a partir 
de la proposta de compromisos de la II Carta de Tossa que 
s’haurà presentat prèviament, analitzarem i debatrem si els 
compromisos poden ser assumits pels ens locals amb el suport 
de les administracions competents.
Modera: Francesc Xavier Roig, consultor ambiental

19.00 h CLOENDA

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 

Dades personals

Nom i cognoms: ...................................................................................

 ........................................................................................................................

DNI: ..............................................................................................................

Titulació: ..................................................................................................

Adreça: .......................................................................................................

 ........................................................................................................................

Població: ...................................................................................................

Tel.:  .............................................................................................................

Correu-e: ...................................................................................................

Ens local/Empresa/Institució/Entitat

Nom: ............................................................................................................

Població: ...................................................................................................

Tel.: ..............................................................................................................

Preu

Jornada gratuïta.

Dinar (22,50 euros). Cal fer una transferència a Caixa 

de Girona – Núm. CC 2030.0116.83.3110000159

Lloc i termini d’inscripció

Enviar aquesta butlleta juntament amb el resguard 

d’ingrés al fax 972 426 106, fins a les 18 h, del 29 

de maig de 2006.#


