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COMUNICAT DE PREMSA 006/2006 
 

II CARTA DE TOSSA   
 

Ahir, dimecres 31 de maig de 2006, a l’edifici La Nau de Tossa de Mar, el Consell 
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA), va 
organitzar la jornada "II Carta de Tossa". 

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 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. 

Aquesta jornada de la II Carta de Tossa s’ha adreçat, especialment, als municipis 
del litoral de la Costa Brava, però també han estat convidats a participar-hi a tots 
els municipis de les comarques gironines, així com a les empreses del sector 
turístic, les institucions i entitats d’aquest àmbit i al públic en general interessat i 
ha tingut com objectiu presentar diverses visions sobre l’estat actual del nostre 
litoral i conèixer diferents experiències en la gestió de zones costaneres. 

La jornada ha estat oberta per Pilar Mundet, Alcaldessa de Tossa de Mar i per 
Argemir González, Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Blanes i 
Responsable de la Comissió de la Carta de Tossa del CILMA i s’hi han presentat 
les següents ponències: 

 



PROTECCIÓ DEL PAISATGE LITORAL 
 
Canvis i permanències en el paisatge de la Costa Brava 
Josep Pintó, Laboratori d’Anàlisis i Gestió del Paisatge de la Universitat de Girona 
 
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 
 
L'ús turístic i residencial de les platges de la Costa Brava 
Rosa Ma Fraguell, Departament de Geografia de la Universitat de Girona 
 
Dos anys després del Debat Costa Brava 
Pep de Solà-Morales, Cap del Servei de Informació Urbanística de la Demarcació de 
Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya   
 
El Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic del litoral gironí 
Albert Albertí, membre de l’Associació Naturalistes de Girona (ANG) 
 
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 
 
L’Informe “Metadona”, la dependència de les platges a la seva regeneració artificial  
José Ángel Martín Prieto, coautor de l’informe “Metadona” 
 
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. 
 
Equilibri entre ús i conservació de la zona litoral del municipi de Palamós 
Josep Vilanova, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós 
 
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 
 
L’ambientalització del port de l’Estartit en el marc del Projecte Ports Nets 
Eugeni Figa, sotsdirector del Club Nàutic Estartit 
 
La restauració dels aiguamolls del Baix Ter 
Xavier Quintana, Director del projecte LIFE. Universitat de Girona 
 
Criteris per mantenir una arquitectura tradicional a Cadaqués 
Antoni Vilanova, arquitecte del Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu 
entorn de protecció 



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

Una vegada acabada les diverses presentacions i, per tant, després d’haver vist 
quina és la situació actual i quines eines es poden utilitzar per millorar la 
preservació i gestió del litoral gironí, es va celebrar, en plenari-debat, la renovació 
dels compromisos de la Carta de Tossa. Es van analitzar i debatre aquests 
compromisos, es van aprovar per unanimitat per part dels assistents i, d’aquesta 
manera, en un futur immediat, el document “II Carta de Tossa” pugui ser aprovada 
pels respectius ens locals.  

Entre els municipis costaners van participar els de Llançà, Cadaqués, Castelló 
d’Empúries, Begur, Pals, Vall-llobrega, Palamós, Calonge, Castell-Platja d’Aro, 
Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes.  

 

Adjuntem el document definitiu de la “II Carta de Tossa”. Si esteu 
interessats en alguna ponència, les podreu trobar en la nostra pàgina web: 
www.cilma.cat

 

Per a més informació: 

Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA  

(Tel. 629 151 930) 
 
CILMA 
www.cilma.cat  
 
Santa Eugènia, 10, 4a 
17001 Girona 
 
Tel. 972 426 105 
Fax 972 426 106 
cilma@ddgi.cat 

 

Girona, 1 de juny de 2006 

 

 

 

 

http://www.cilma.cat/
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