Programa LIFE - Medi Ambient 2002

Projecte: COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
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1.- Creació de la Xarxa de Reserves Agroforestals
a) Creació de la Xarxa. Acords municipals.
b) Document Marc de la Xarxa.
c) Estudi de les reduccions fiscals per a les finques adherides.
d) Aplicació de les reduccions fiscals.
e) Creació i impuls de la marca de qualitat.
f) Adhesió de les parceles municipals.

2.- Actuacions físiques de restauració
2.1.- Restauració d'elements naturals
a) Restauració de la riera de les Comes i del riu Ridaura.
b) Revegetació a Castelló d'Empúries i Roses.
c) Retirada d'activitats marginals o no desitjades.
d) Acondicionament connector Parc Natural dels Aiguamolls.

2.2.- Adaptació i recuperació de les àrees agrícoles
a) Recuperació d'àrea cerealista a Roses.
b) Millora xarxa de rec (Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar).
c) Recuperació de mosaic de vinyes i olivars.
d) Restauració de terrasses agrícoles (Sant Feliu de Guíxols).
e) Recuperació dels camins agrícoles.

3.- Aplicació de l' experiència pilot
3.1.- Promoció del patrocini i els contractes
a) Catàleg de patrocini sobre finques i/o productes.
b) Contractes de patrocini de les reserves.
c) Contractes entre agricultors i empresaris turístics.
d) Patrocini a través de la pàgina web i relacions públiques.

3.2.- Gestió de la producció agrícola
a) Subvencions per a la producció agrícola.
b) Subvencions per a la obtenció del suro.

4.- Difusió
4.1.- Difusió en l' àmbit local

4.2.- Difusió en l' àmbit dels municipis de la costa
a) Diseny de l' exposició itinerant.
b) Realització de l'exposició itinerant.
c) Documentació per a la Jornada de Formació.
d) Fira i Jornada de Formació.
e) Trobades i taules rodones amb altres municipis.

5.- Gestió del projecte i informació a la CE
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a) Gestió del projecte i contractació de dos tècnics.
b) Informes periòdicos per als cofinanciants.
c) Informes periòdics per a la CE.
d) Missions de monitoratge de la DGXI o d'equips externs.

PERIODE D' ALTA ACTIVITAT

MANTENIMENT DE L'ACTIVITAT

DURADA DE LES ACTIVITATS DETALLADES
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a) Creació dels itineràris.
b) Creació dels ecomuseus.
c) Edició de tríptics i cartells informatius.
d) Pàgina web i difusió a altres webs existents i mitjans locals.
e) Guia-catàleg dels espais de la Xarxa.
f) Guiatge pels itineràris i ecomuseus.
g) Realització de visites als centres de transformació.

