NOTA DE PREMSA

Èxit de la I JORNADA GOVERNANÇA DEL LITORAL
Els valors ambientals, patrimonials i científics centren la jornada i
posen en evidencia el gran potencial del litoral del Garraf
El Consorci dels Colls i Miralpeix, i la Mesa Nàutica del Garraf, van organitzar
divendres 5 de juny, en motiu del Dia Mundial del Medi Ambient una
interessant jornada sobre la Governança del litoral amb la participació de
destacats experts i representants d’entitats, universitats i l’administració,
que van permetre evidenciar el gran potencial que té el litoral del Garraf,
tant pel que fa al seu patrimoni ambiental, paisatgístic i històric, com a
l’expertesa dels seus investigadors i grups de recerca vinculats a les
universitats, així com a la possibilitat de generar riquesa i ocupació amb
activitats vinculades al territori.
La jornada, va ser inaugurada per l’alcaldessa de Vilanova Neus Lloveras, i la
presidenta del Consorci dels Colls, Elena Redondo, i va permetre conèixer la
problemàtica del litoral, per mitjà de ponències de representants del món
científic i universitari com la UPC, amb els grup de recerca SARTI/OBSEA, el
LAB, el Laboratori d’Enginyeria Marítima, del Centre Internacional
d’Investigació del Recursos Costaners (CIIRC), de la UAB, del CSIC, o de
l’Aula de Geografia Aplicada; de representants de col.lectius i Associacions,
com la Fundació Mar, Acció Natura i Eco-Logica Consult; d’administracions i
programes com el Campus de Universitari de la Mediterrània o el mateix
Consorci dels Colls, la Confraria de Pescadors i la Direcció General de Pesca
o Ports de la Generalitat; i representants del sector privat i econòmic,
l’Estació Nautica, l’ADEGP o SAMMER.
Totes les intervencions van confluir en el gran potencial del litoral del
Garraf, amb una situació geogràfica privilegiada i uns recursos tècnics i
humans, entre ells el port, que han de permetre la possibilitat de convertir
aquestes experiències en un marc de referència de la gestió integrada i la
governança en l’àmbit de la Mediterrània. Les principals conclusions de la
trobada, a la que van assistir prop d’un centenar de persones, van reforçar
la necessitat d’un gran acord polític i tècnic per a potenciar el paper de líder
de la ciutat de Vilanova i de la comarca del Garraf, en el camp de la recerca
científica, les noves tecnologies i la governança en tot el relacionat amb el
litoral i el mar, la protecció dels espais naturals i els nous models d’activitat
econòmica i turística relacionada amb la sostenibilitat i la creació
d’empreses verdes.
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