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Seminari gestió integrada de zones costaneres 
 

Ahir dijous 29 de novembre de 2007, a la Sala de Conferències de Caixa de Girona, es va 
realitzar el Seminari per a la potenciació de la gestió integrada de les zones costaneres 
als municipis litorals de Girona.  
 
Aquest seminari ha estat organitzat pel la Fundació Mar i el CILMA i ha comptat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona. 
 
Davant la situació de degradació que pateixen les zones costaneres, la UE va elaborar 
“Cap a una estratègia europea per la gestió integrada de les zones costaneres. Principis 
generals i opcions polítiques”, un document de reflexió que recull els principals problemes 
que afecten a les costes europees com són: l’erosió, la destrucció dels hàbitats, la pèrdua 
de biodiversitat, la contaminació dels recursos, i el desenvolupament turístic mal planificat, 
entre d’altres. 
 
En aquest sentit, es va dissenyar aquest seminari, destinat als municipis costaners del 
litoral de Girona, per tal d’informar-los sobre les recomanacions europees en el marc de la 
GIZC, caracteritzar les necessitats dels municipis litorals gironins, formar als ajuntaments 
per planificar millor las gestió litoral i donar les eines existents per tal d’implementar la 
GIZC. 
 
En el seminari van donar la benvinguda Miquel Ventura, Director de la Fundació Mar i 
Jordi Mulà, Vicepresident del CILMA i van intervenir com a ponents els biòlegs de la 
Fundació Mar: Francesc Soley, Miquel Ventura i Guillem Mas. El Seminari es va 
estructurar de la següent manera: 
 
Bloc I. La Gestió Integrada de les Zones Costaneres: antecedents, concepte, legislació... 
Bloc II Eines per a la Gestió Integrada de les Zones Costaneres: projectes Mariage, 
custòdia marina, projecte DEDUCE, xarxa SILMAR, Distintiu de Qualitat Blau (dQb), 
recursos pedagògics... 
Bloc III. Casos pràctics: El projecte Mariage (Mar i Agents) a Girona.  
 
Si voleu disposar de les presentacions, us haurieu de posar en contacte amb Jordi 
Quintana de la Fundació Mar (Tel. 97262 41 46 i jordi@fundaciomar.org). 
 
Per a més informació: 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA  
(Tel. 629 151 930). 
 
CILMA 
Santa Eugènia, 10, 4a - 17001 Girona 
Tel. 972 426 105 
Fax 972 426 106 
cilma@ddgi.cat
www.cilma.cat  
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