Sessió plenària de la Taula
Palamós, 4 d’abril de 2022

Taula de cogestió marítima del Litoral del Baix Empordà – Any 2022
RESUM DE LA SESSIÓ
Sessió plenària de la Taula

Data i hora de
la reunió
Lloc
Assistents

Ordre del dia

4 d’abril de 2022
Espai del Peix, Palamós
Assisteixen 37 persones dels 4 àmbits de la Taula. A continuació apareix la relació de
les 28 entitats i organitzacions presents a la sessió:
•

De l’àmbit de les Entitats de la societat civil: Associació Cala Margarida, Amics
de les Illes Formigues i Associació Amics Museu de la Pesca

•

De l’àmbit de les administracions públiques: Ajuntaments de Palafrugell, de
Palamós i de Begur, Consell Comarcal del Baix Empordà, Diputació de Girona i
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DG de de Política
Marítima i Pesca Sostenible, DG de Polítiques Ambientals i Medi Natural i DG
de Polítiques de Muntanya i del Litoral)

•

De l’àmbit de l’Economia blava: Confraria de Pescadors de Palamós, Federació
Catalana d'activitats subaquàtiques (FECDAS), Federació Catalana de Pesca
Esportiva i Càsting (FCPEC), Skaphos, Pacoboats, Associació d'Armadors de
Palamós, Club Nàutic Costa Brava (CNCB), Escola de piragüisme de Palamós –
KayakPalamós, Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, Club Nàutic
Llafranc, Port Esportiu Marina Palamós, Associació Catalana de Centres
d'Immersió i Activitats Marines, , Associació d'Entitats Concessionàries de
Serveis i Escoles Nàutiques Catalanes.

•

De l’àmbit de la Comunitat científica: Universitat de Girona (UdG) Departament de Geografia i Institut de Medi Ambient, Institut de Medi Ambient
i Càtedra d'Estudis Marítims-, Instituto de Ciencias del Mar (ICM - CSIC),
projecte Sèpia i Universitat de Queensland

1.
2.
3.
4.

Benvinguda i presentació de la sessió.
Balanç d’actuacions 2021
Elaboració proposta proper pla d’Acció 2022-2023.
Altres
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1. Benvinguda i presentació de la sessió
Pren paraula el Secretari de la Taula, Miquel Martí per agrair
l’assistència a tothom, així com el temps que dediquen a aquest
projecte innovador i únic. Aprofita per recordar els objectius de la
Taula i dona pas als dos directors generals.
Sergi Tudela, Director General de
Política Marítima i Pesca Sostenible,
dona la benvinguda, confirma la sensació de que tothom ja tenia
ganes de fer una sessió plenària presencial, i en la seva intervenció fa
especial èmfasi en que:
-

-

-

la Taula constitueix un dels nivells de cogestió dels que
actualment existeixen a Catalunya: cogestió a nivell país (Consell Català de cogestió marítima,
creat recentment), cogestió per àmbits territorials (Taula de Cogestió Marítima del Litoral del
Baix Empordà) i cogestió per espècies (Comitès de cogestió pesquera).
tot i les dificultats (especialment el període de crisi sanitària), considera que s’ha superat la prova
de la resiliència i que per això, ens hem de felicitar.
es tracta d’un model únic al món i, com a tal, s’ha mostrat en diferents fòrums internacionals,
com al fòrum de la pau a París o a la Conferència de Nacions Unides sobre els Oceans a Lisboa.
el següent pas consistiria en codificar normativament l’experiència i ja s’ha elaborat la memòria
preliminar de la 1a Llei del mar de Catalunya, on es vol reconèixer aquesta figura per poder
impulsar-ne més.
s’obre també una oportunitat amb el nou Pla plurianual de l’ Estratègia Marítima.

Finalment, fa una reflexió sobre el concepte de cogestió, reconeixement que no és una tasca fàcil i
que requereix de mètode, compromís i comprensió del què implica, concloent la seva intervenció
felicitant i agraint el compromís de les persones i entitats que integren la Taula.
Marc Vilahur, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, dona igualment la
benvinguda, agraint l’assistència de tothom, i centra la seva intervenció en:
-

-

-

-

Manifesta la satisfacció de poder donar la benvinguda en aquest
plenari de la Taula, ja que considera que és un dels projectes més
interessants i positius que s’ha trobat a l’arribar a la Direcció General.
Reconeix que la Taula és realment un repte col·lectiu, impulsat per les
persones i entitats que viuen i gaudeixen aquest territori.
Confirma que les polítiques de conservació de la natura impliquen a
tothom, no es poden implementar d’una altra manera que no sigui
parlant-ne entre tots.
Explica que els resultats de l’informe de 2021 derivat de l’Estratègia
del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya, demostren que
s’està produint una pèrdua de biodiversitat important. Això requereix d’un treball conjunt i un
esforç en posar-nos d’acord.
Confirma igualment l’ oportunitat que tenim pel fet que ara les dues direccions generals estiguin
dins d’un mateix Departament, i això ens ha de portar a dissenyar polítiques conjuntes per un
futur millor, en nom de la sostenibilitat.

Finalment, reitera els agraïments i les felicitacions a tothom.
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2. Balanç de les actuacions al llarg de 2021.
Mar Fábregas, assistència tècnica a la Secretaria de la Taula, explica les fites més rellevants assolides
durant l’any 2021. S’acompanya la presentació amb un power point on se’n poden veure els detalls.
Remarca especialment l’esforç que s’ha fet en la part de generació de coneixement, així com els
avanços en els diferents grups de treball.
Intervencions de les persones participants:
-

-

Es demana que la documentació generada estigui disponible per poder consultar-la i
descarregar-la. En aquest sentit, s’informa que una part ja està al portal participa i que s’anirà
publicant la resta de documentació a mesura que se’n disposi. L’enllaç per accedir a la
documentació és: https://participa.gencat.cat/assemblies/tcmbaixemporda/f/2916/.
En relació al funcionament de la Taula, essent conscients que l’objectiu principal és la conservació
del medi, es reitera que, com a representants de diferents col·lectius, el trasllat dels acords no
sempre és fàcil. Per això, les aportacions als debats han d’anar sempre recolzades amb
arguments i dades contrastades, que després serveixin per justificar les decisions davant els
membres de les diferents entitats que no hi assisteixen.

3. Proposta de Pla d’acció 2022-2023:
Aquest punt de l’ordre del dia es va desenvolupar en format de taller participatiu. La proposta de Pla
d’acció 2022 – 2023 contemplava 2 tipologies d’accions. Per una banda, les accions que d’alguna
manera, es consideraven integrables directament al Pla, ja que, o bé l’administració, o bé la
comunitat científica, les podien assumir. Per una altra banda, hi havia altres accions que requerien
d’un debat per veure si eren mitjanament viables per executar en aquests propers dos anys.
Per tant, en primer lloc, per part de les diferents entitats de l’administració i de la comunitat
científica, es va fer una explicació breu de les accions que ja es podien incloure dins del Pla d’acció.
En segon lloc, es van distribuir a les persones participants en 4 grups, per àmbits de la Taula, amb
l’objectiu d’analitzar les accions que no estaven encara clares i identificar el rol de cada àmbit, així
com el grau d’importància i urgència.

A la pàgina següent es
recullen els resultats a una taula.
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ROL DE CADA ÀMBIT1
ACCIONS A DEBAT

1
2

GRAU D’IMPORTÀNCIA - URGÈNCIA2

Entitats
Societat Civil

Economia
blava

Comunitat
científica

Administració

Entitats
Societat Civil

Economia
blava

Comunitat
científica

Administració

1

Jornada sobre els Valors del LBE

IM/COL

COL

IM/EX

COL

3

2

2

2

4

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

IM/COL

COL

COL

IM

2

2

3

3

10

Elaboració de material
informatiu sobre l’Espai Marí LBE
per facilitar-lo a les diferents
activitats formatives (ex.
programes ecobriefing).

EX/COL

IM

COL

COL

3

3

2

3

11

Retirada de morts i altres
obstacles del fons marí.

COL

COL

COL

IM

2

0 (morts)
3

2

3

12

Explorar alternatives sobre el
fondeig fora de la temporada
estiuenca

CAP

CAP

COL

IM

1

0

2

2

16

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

CAP

CAP

CAP

IM
(Ajts)

2

0

3

2

(obstacles)

Rols: Impuls (IM); Execució (EX); Col·laboració (COL); Cap (CAP); Difusió (DIF); Altres (AL)
Grau: Important + urgent (3); Important (2); Urgent (1) ; Ni important ni urgent (0)
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ROL DE CADA ÀMBIT1
ACCIONS A DEBAT

Entitats
Societat Civil

GRAU D’IMPORTÀNCIA - URGÈNCIA2

Economia
blava

Comunitat
científica

Administració

COL

EX

IM

Entitats
Societat Civil

Economia
blava

Comunitat
científica

Administració

2

2

3

2

17

Seguiment marí al LBE

19

Estandarització de la
senyalització dels punts
d’immersió

COL

COL

CAP

IM

2

3

2

20

Acompanyament i dinamització
del sector pesquer d’arts menors

DIF

IM

COL

AL

2

2

2

21

Implementació mesures de
conservació i recuperació dels
ecosistemes dunars

DIF

COL

IM/EX

IM
(DiGi)

3

2

2

3

22

Taula rodona sobre el model
turístic

IM/EX

IM

COL

IM (Ajt)
COL (Alt)

3

3

2

2

24

Tasques de visibilització de la
Taula

IM/COL

COL

COL

1

0

2

26

Sessions de transferència dels
avanços del coneixement
científic.

COL/DIF

COL

IM/EX

2

2

2

27

Accions diverses de Comunicació

IM/COL

COL

COL

1

2

2
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A continuació apareixen les aportacions que es van fer en plenari per part de cada àmbit a cadascuna
de les propostes d’acció:
ACCIONS A DEBAT
1

Jornada sobre els Valors del LBE

4

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

10

Elaboració de material informatiu
sobre l’Espai Marí LBE per facilitarlo a les diferents activitats
formatives (ex. programes
ecobriefing).

11

Retirada de morts i altres
obstacles del fons marí.

12

Explorar alternatives sobre el
fondeig fora de la temporada
estiuenca

16

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

APORTACIONS3
• Es podria pensar en fer una jornada anual (CIE).
• Cada esdeveniment hauria de seguir el mateix fil
conductor (CIE).
• S’haurien d’establir prèviament els criteris de decisió
/actuació (CIE).
• Acció vinculada a l’acció 11 (ADM).
• Els criteris per decidir si els morts estan o no integrats, ja
es van establir en un document. S’hauria de recuperar el
document i valorar la situació per part dels Ajuntaments
(ADM).
• Es necessiten recursos econòmics (ESC)
• L’àmbit subaquàtic estaria interessat en impulsar aquesta
acció (FECDAS, Nàutica Popular). (EBAM)
• La comunitat científica podria aportar informació i
coneixement (CIE).
• Es tractaria d’elaborar materials amb cost 0, sense
edicions (ADM).
• Des de l’administració es podrien facilitar els continguts
(ADM).
• Sembla que aquesta acció encaixaria més dins l’apartat V
(Comunicació) (ADM).
• Diferenciar, dins l’acció, la retirada dels obstacles de la
retirada dels morts. (EBAM)
• Aquesta acció està condicionada a l’avaluació de la
idoneïtat o no de la retirada (EBAM).
• Aquesta acció està vinculada a la 4. S’haurien d’establir
els criteris de decisió (CIE).
• Acció vinculada amb l’acció 4. Aquesta seria d’execució.
• Es podria buscar finançament a través de les subvencions
de la DGPAMN + Diputació de Girona. (ADM).
• L’àmbit científic podria recolzar en l’establiment dels
criteris (CIE)
• És una acció depenent dels Ajuntaments (ADM).
• S’ha d’analitzar bé quina és la necessitat real. A priori, des
de Begur, es considerava que era un problema (ADM).
• En tot cas, s’hauria de pensar si es tracta d’instal·lar 10
boies pels centres d’immersió o 1 boia per cala, però
preocupa que això pugui suposar un efecte crida. (ADM).
• Acció a desenvolupar a l’estiu (ESC)
• És important implementar un canal per fer difusió de les
bones pràctiques (ESC)

3

Aportacions dels àmbits: Entitats Societat Civil (ESC); Economia Blava i Activitats al Mar (EBAM) ; Comunitat
científica (CIE) ; Administració (ADM).
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ACCIONS A DEBAT

17

Seguiment marí al LBE

19

Estandarització de la senyalització
dels punts d’immersió

20

Acompanyament i dinamització
del sector pesquer d’arts menors

21

Implementació mesures de
conservació i recuperació dels
ecosistemes dunars
Taula rodona sobre el model
turístic

22

24
26
27

Tasques de visibilització de la
Taula
Sessions de transferència dels
avanços del coneixement científic.
Accions diverses de Comunicació

APORTACIONS3
• A futur, la comunitat científica podria fer un recolzament
a la zonificació de l’espai, que estaria molt lligada amb
aquests sistemes de vigilància (CIE).
• Afers marítims disposen del sistema de caixes blaves
(ADM).
• Es podria vincular a l’acció 23 (xerrada sobre vigilància al
LBE) (ADM).
• El tema de les càmeres de vigilància, es podria plantejar
en el proper pla (2024-2025). (ADM).
• En tot cas, és una acció depenent dels Ajuntaments
(ADM).
• Es proposa que s’avanci al 2023 les tasques proposades
per l’any 2024 (CIE)
• Es tracta del seguiment de la biodiversitat marina (ADM).
• S’hauria d’acabar de concretar amb la Universitat de
Barcelona (ADM).
• Aquest seguiment és important, en part, per l’anàlisi de
l’impacte dels concursos de pesca i d’altres activitats
(ADM).
• Des de la Pesca professional es demana senyalització
nocturna, ja que és perillós (EBAM).
• En principi, la metodologia de senyalització està
estandarditzada per capitania (ADM).
• Determinació coordenades punt immersió = científic.
(ADM).
• Supramunicipal (ADM).
• Lligat a les accions 12 i 9 (ADM).
• Aquesta acció es vol impulsar des de la pesca
professional. (EBAM).
• La comunitat científica ofereix assessorament (CIE).
• Lligat al projecte IMPETUS (CIE).
• L’estudi desenvolupat per la Diputació de Girona, ja està
acabat i s’implementarà a través de subvencions. (ADM).
• Seria adient estudiar la possibilitat d’adherir-nos a les
taules ja existents, impulsades pel Consell Comarcal i
Diputació. (EBAM).
• La comunitat científica pot facilitar continguts. (CIE).
• Comunicació (ADM).

• La comunitat científica pot facilitar continguts i
recolzament (CIE).

A partir d’aquestes aportacions, s’elaborarà el document del Pla d’Acció definitiu, que es ratificarà a la
propera sessió del Consell de Dinamitzadors/es.
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4. Altres
- Es planteja si serà necessari crear nous grups de treball. Es contesta que s’haurà de valorar, en el
proper Consell de dinamitzadors/es, si es mantenen els existents i si s’ha de crear algun de nou.
- Es manifesta una certa preocupació sobre les conclusions d’un dels grups de treball (el que va
tractar sobre els concursos de pesca subaquàtica), ja que depenen en part de la realització
d’estudis. En relació a aquest tema, es contesta que el Grup de treball haurà de fer el seguiment.
- Es demana que es posi en marxa de nou, el més aviat possible, el grup de treball de comunicació.
- S’informa que en breu, la Fundación Biodiversidad treurà un concurs per finançar, durant els
propers 3 anys, les tasques de secretaria i dinamització de la Taula.

Tanca la sessió Miquel Martí, Secretari de la Taula de Cogestió, agraint la participació de tothom en
aquesta reunió i els convida a fer-se una fotografia conjunta.

Palamós, 4 d’abril de 2022
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