Pla Acció 2022-2023
PROPOSTA INICIAL D’ACCIONS A DEBAT
TAULA DE COGESTIÓ MARÍTIMA DEL LITORAL DEL BAIX EMPORDÀ

Document de treball per a la sessió plenària de la Taula (4 d’abril de 2022).
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1.

OBJECTIUS DE LA TAULA
1. Vetllar per la conservació i millora del patrimoni natural, cultural i paisatgístic de l’
àmbit.
2. Vetllar per la compatibilització dels usos i activitats socioeconòmiques que es
desenvolupen en l’espai amb la conservació del seu patrimoni.
3. Facilitar la cooperació dels diferents actors que hi són representats.

2.

LÍNIES D’ACTUACIÓ INICIALS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.

Diagnosi ecològica, ambiental, econòmica i social de l’àmbit
Ordenació de l’espai marí
Seguiment medi marí
Bones pràctiques, formació i sensibilització
Comunicació
Secretaria i dinamització de la Taula

PROPOSTA DE LLISTAT INICIAL D’ACCIONS:
Accions que podria assumir l’àmbit administració.
Accions que podria assumir l’Àmbit científic.

I.
ID

1.

Diagnosi ecològica, econòmica i social de l’àmbit.
Proposta d'acció
Jornada sobre els Valors del LBE
Es tractaria d’organitzar una primera jornada, orientada a divulgar, entre la ciutadania, els valors del Baix
Empordà i les necessitats de protegir aquest espai.

Ampliació de la recollida de geolocalització d’activitats per integrar-les al visor
d’activitats, conflictes i repercussions

2.

3.

Ampliar la recollida de la geolocalització d’activitats per integrar-les a la plataforma. Estaria adreçada a les
barques recreatives (ja que el DACC ja treballa dins del Geoblau a les embarcacions professionals). Es
tractaria de trobar 50 embarcacions de nàutica recreativa voluntàries on instal·lar un geolocalitzador per a
fer un estudi de seguiment (desde particulars i lloguer embarcacions a motor a caiacs).

Enquesta de percepció als usuaris de nàutica recreativa (capacitat de càrrega)
Elaboració d’una enquesta de percepció als usuaris de nàutica recreativa per determinar la capacitat de
càrrega psicològica i la percepció de les possibles propostes.

Avaluació de la idoneïtat de la substitució i/o retirada de morts sobre posidònia.

4.

Consistiria en fer una avaluació, mort a mort, per determinar la solució més adequada per cadascun
(retirar/mantenir/substituir), en base als criteris acordats en el marc del Grup de Treball dels Plans d’Usos i
Serveis de Temporada.

Estudi científic sobre els concursos de pesca subaquàtica

5.

Estudi científic, comptant amb la participació del sector de la pesca sub, sobre els concursos de pesca sub
(avaluació impacte, canvis en sistema cupos, millores al reglament, identificació zones exclusió, perímetre
de les àrees de servitud,…).

6.
7.
8.
II.
ID

9.

Estudi sobre l’estat de les poblacions de peixos del Litoral del Baix Empordà
Es tractaria de realitzar un estudi científic, necessari per poder aportar informació dins l’acció 5

Col·laboració amb els processos participatius projecte EmpowerUs
Es tractaria de col·laborar amb els processos participatius que es desenvoluparan en el marc del projecte
EmpowerUs (Horizon Europe).

Determinació connectivitat de peixos i espècies mòbils entre diferents espais
Integrar el Litoral del Baix Empordà dins la Catalana de Telemetria, per tal de determinar la connectivitat de
peixos i espècies mòbils entre diferents espais.

Ordenació de l’espai marí.
Proposta d'acció
Delimitació zones de fondeig a les Illes Formigues
Accions necessàries per fer efectiva la delimitació zones fondeig a les Illes Formigues.

Elaboració de material informatiu sobre l’Espai Marí LBE per facilitar-lo a les diferents
10. activitats
1 formatives (ex. programes ecobriefing).
Incorporar, en els programes d’ecobriefing, informació sobre l’Espai marí Litoral del Baix Empordà.

11.

Retirada de morts i altres obstacles del fons marí.

1

Accions de restauració ambiental: retirada de morts i altres obstacles, aplicant els criteris acordats per part
del Grup de Treball dels Plans d’Usos i Serveis de Temporada.

Explorar alternatives sobre el fondeig fora de la temporada estiuenca

12.

Es podria pensar en elaborar un document d’alternatives per veure com es pot ampliar la regulació del
fondeig fora de la temporada estiuenca, a través del Grup de Treball sobre els Plans d’Usos i Serveis de
Temporada.

1

Estudi de seguiment d’embarcacions de nàutica recreativa.

13.

Estudi de seguiment de les embarcacions de nàutica recreativa que disposen dels geolocalitzadors. Trobar
50 embarcacions de nàutica recreativa voluntàries on instal·lar un geolocalitzador per a fer un estudi de
seguiment (desde particulars i lloguer embarcacions a motor a caiacs).

Col·laboració en el marc del projecte “Evitem la pesca fantasma”

14.

III.
ID

Es tractaria de col·laborar amb la UB i la DG de Pesca per anar millorant l’aplicació operativa del protocol
d’actuació ja existent, per tal de recuperar amb agilitat i rapidesa els arts de pesca perdudes, amb un
canal clar de comunicació per donar l’avís i que contempli qui es mobilitza i de quina forma es realitza
l’extracció.

Seguiment del medi marí.
Proposta d'acció
Posada en marxa d’una selecció de mesures del pla d’adaptació al canvi climàtic.

15.

16.

Selecció mesures del Pla d’adaptació al CC:
- Reforç en la gestió de l’espai: plurianual FB
- Impuls a programes de ciència ciutadana: en procés 2022-23
- Estacions oceanogràfiques: Tº i altres
- Monitoratge hàbitats clau (ID26): seguiment marí

1

Instal·lació de sistemes de vigilància i control d’embarcacions

1

Instal·lació de sistemes de vigilància i control d’embarcacions. Es podria treballar aquest tema el dia que
fem la xerrada sobre vigilància al LBE. Els Ajuntaments ho podrien impulsar d’acord amb l’ocupació del

domini públic i la protecció de dades.

17.

IV.
ID

Seguiment marí al LBE
S’hauria de confirmar si és possible i si te sentit avançar del 2024 al 2022 el seguiment – parlant-ho amb la
Comissió de seguiment- sense modificar el plurianual)

1

Bones Pràctiques i formació.
Proposta d'acció
Elaboració d’un codi de bones pràctiques i distribució per fer-ne difusió

18.

19.

Es tractaria d’organitzar sessions de treball per tal d’elaborar un llistat de bones pràctiques per a que es
pugui maquetar i fer-ne difusió. A priori, es podrien contemplar els següents apartats: 1) Ports 2)
Navegació 3) Esports nàutics (Vela lleugera/Kaiak/paddlesurf/rem/natació/kitesurf... ). 4)
Operadors/tallers nàutics 5) Busseig. Es podria fer primer unes recomanacions genèriques. També es veia
necessari poder elaborar una mena de decàleg pels diferents usos que es desenvolupen al litoral i fer-ne
difusió (codi QR, flyer...) que es pogués distribuir (a través de les empreses de lloguer d’embarcacions...).
Distintiu qualitat ambiental.

1

Estandarització de la senyalització dels punts d’immersió
Es tractaria de parlar amb totes les empreses i clubs de submarinisme per tal que es puguin homogeneïtzar
la senyalització dels punts d’immersió.

1

Acompanyament i dinamització del sector pesquer d’arts menors

20.

Aprofitar els ajuts de la Generalitat per fer aquesta tasca (FEMP i GALP). Es tractaria de fer un
acompanyament des de la Taula als pescadors d’arts menors per debatre i arribar a acords sobre algunes
línies de millora (senyalitzacions, arts perdudes, ús d’estris i ormeigs biodegradables, entre altres).

Implementació mesures de conservació i recuperació dels ecosistemes dunars

21.

V.
ID

22.

Si ja es disposa de resultats del diagnòstic realitzat per la Diputació de Girona, es planteja implementar
Mesures de conservació i recuperació dels ecosistemes dunars, fent especial èmfasi en els efectes derivats
del canvi climàtic. Tenir en compte que es podria incloure dins del Pla d’ Ordenació del Litoral.

Comunicació.
Proposta d'acció
Taula rodona sobre el model turístic

2

Organització d’una Taula rodona sobre el model turístic al Litoral del Baix Empordà, convidant persones
expertes en turisme sostenible, ...

Xerrada sobre vigilància al LBE

23.

Xerrada amb la participació de la Generalitat (Mossos, Agents rurals i inspectors de la DGPMPS), Estat
(Guardia Civil, inspectors de pesca) i Ajuntaments (Policia local / Guardia Urbana). Convindria fer-la abans
de l’inici de la temporada d’estiu.

2

Tasques de visibilització de la Taula

24.

Es proposen tres activitats concretes per visibilitzar la taula a les xarxes: 1) Que cada membre de la Taula
gravi un vídeo (microvideo) contestant a una pregunta: “Perquè formo part de la Taula?” 2) També es
proposa que cada entitat pengi, a la seva web, un baner amb el logotip de la Taula, que de moment
enllaçarà a la plataforma participa.cat. 3) Valorar si s’ha de crear algun perfil (instagram, twitter,
facebook)

2

ID

Proposta d'acció
Accions MPA Engage 2022: comunicació, capitalització, exposició virtual, esdeveniment
final:

25.

26.

2

21.1. Difusió de píndoles de vídeos del projecte
21.2. Exposició virtual
21.3. Expositors desenrotllables explicatius del projecte.
21.4. Cloenda del projecte (Palma, Barcelona i PN Cap de Creus):
• assistència a les sessions en línia: Palma i Barcelona: 14, 15 i 16 de juny
• visita al PN Cap de Creus divendres 17 de juny

Sessions de transferència dels avanços del coneixement científic.
Es tractaria d’organitzar, periòdicament (1 per semestre o 1 anual), una trobada on-line, per presentar els
avanços des del coneixement científic.

2

Accions diverses de Comunicació
- xarxes, dinamització comunicació interna, blog portal, *
- pàgina web LBE: es podria mirar de fer en el marc del contracte FB
- 2 Protocol de comunicació interna entre els membres de la Taula*
27.
- Canal informatiu de de comunicació àgil App (PACC_ENGAGE.22)*: es podria fer més endavant
segons com resulti experiència pilot PN CCR
(*algunes es podrien incloure dins del contracte plurianual de la FBiodiv)

VI.
ID

28.
29.

Secretaria i dinamització de la taula.
Proposta d'acció
Secretaria i dinamització de la Taula
Tasques d’acompanyament a la secretaria de la Taula (dinamització, elaboració d’informes i actes,
preparació sessions, gestió base de dades, etcètera).

2

Informe de sostenibilitat de la Taula

2

Elaboració d’un informe que proposi l’estratègia de la Taula per garantir la seva sostenibilitat en el temps.

Accions que podria assumir l’àmbit administració.
Accions que podria assumir l’Àmbit científic.

