Dia 5 de maig de 2016, de 9:30h a 14:00h
Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú

CONCLUSIONS
INTRODUCCIÓ
La II Jornada de Governança del Litoral va comptar amb la participació i assistència
d’una vuitantena de persones de diferents institucions, empreses i associacions. Que
durant el matí van participar de les ponències, les taules rodones i els debats.
La Presentació va estar a càrrec del Sr. Gerard Llobet, regidor d’Urbanisme,
Habitatge i Medi Ambient de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i vicepresident del
Consorci dels Colls i Miralpeix- Costa del Garraf
A la 1a Taula rodona sobre L’activitat econòmica en els espais naturals
protegits van participar: el
Sr. Marc Marí, director del Parc Natural del Montgrí,
les Illes Medes i Baix Ter, la Sra. Mª Jose Albaladejo, gerent Consorci Espais Naturals
del Delta del Llobregat i el Sr. Joan Pons, ambientòleg i consultor en dret ambiental.
Aquesta taula va estar moderada pel Sr. Joan Manuel Gallego, gerent Estació Nàutica
de Vilanova i la Geltrú
A la 2a Taula rodona sobre Ports, economia i sostenibilitat, van participar la
Sra. Margarita Díez, responsable del Port de Vilanova i la Geltrú i el Sr. Jean-René
Maxant, doctorant en dret del litoral (UPVD-UJA), moderats pel Sr. Eloi Montcada,
expert en temes ambientals en representació de l’ADEPG
I a la 3a Taula rodona sobre Futur de la pesca a la Mediterrània, els
participants van ser: el Sr. Sergi Tudela, director general de Pesca de la Generalitat
de Catalunya; el Sr. Francesc Benaiges, patró major de la Confraria de Pescadors de
Palamós; i el Sr. Miquel Illa, patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i
la Geltrú; i va moderar aquesta taula el Modera: Dr. Joaquim del Rio, del grup de
recerca SARTI - UPC
Finalment , les Conclusions van estar a càrrec del Sr. Enric Garriga, cap del servei
Medi Ambient de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú
i
director
tècnic
del
Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del Garraf; i la Cloenda a càrrec de la Sra.
Ariadna Llorens, regidora d’Innovació i TIC de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

PRINCIPALS CONCLUSIONS
SOBRE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I ELS ESPAIS NATURALS
La taula va ressaltar l’important increment del valor estratègic dels espais naturals,
quan aquests tenen una figura de protecció.
L’impacta econòmic que generen en una amplia varietat d’activitats relacionades
amb el turisme, el comerç, la ocupació, etc.
I també la necessitat de marcar unes “línies vermelles”; regular i definir clarament
(legal, administrativa i comunicativament) el que es pot fer i el que no es pot fer als
espais naturals. Es a dir, no es pot fer de tot a tot arreu.

SOBRE PORTS, ECONOMIA I SOSTENIBILITAT
La taula va ressaltar la importància dels ports com a motor d’activitats econòmiques
(directament hi actuen 1.400 empreses, ocupen al voltant de 7.000 persones i
mouen sobre 500 milions d’euros (que arriba a un total de 1.000 milions) i que
representa un 0,5 del PIB català.
Però també la contribució social
dels ports, al ser aquest un espai on s’hi
desenvolupen moltes activitats formatives, esportives, de lleure, etc. I la integració i
la dimensió social que suposa la implicació del port amb la ciutat i la interacció
d’ambdós.
La presentació de la proposta de Ecoestació en el marc del projecte SUDOE, va
aportar una proposta novedosa que reforça la interacció de port i ciutat , en la
vessant de la mobilitat sostenible i el turisme, possibilitat que els visitants a la ciutat
que arriben via port, o que tenen en la façana marítima el seu primer punt de
contacte, puguin desplaçar-se per mitjans sostenibles (bicicletes, bicicletes
elèctriques, cotxes elèctrics etc) i també puguin (via app i noves tecnologies)
conèixer la ciutat, preparar visites, compres, rebre informació turística, etc .

SOBRE EL FUTUR DE LA PESCA
Sobre la pesca, la tercera taula, va ressaltar la importància de disposar de plans de
Gestió, i que aquests plans siguis fets des de la perspectiva de la cogestió i la coresponsabilitat, i la importància que les mesures siguin preses i consensuades de
“baix a dalt” amb la participació de tot el sector i dels pescadors, i amb l’establiment
de comitès de seguiment.
Es va parlar de Bioeconomia, per a reflectir la relació entre l’activitat econòmica i la
sostenibilitat.
La taula també va posar de manifest la importància de les auditories
i les
necessàries garanties per a afavorir la comercialització. Disposar d’una marca lligada
a la qualitat i al territori , afavoreix el coneixement i la comercialització del producte.

Entre les critiques a la situació de la pesca, la taula va remarcar la manca de suport
polític i institucional al sector, i la importància de prendre mesures més enllà del
propi sector, que afectin al comerç i divulgació del peix, les mesures lligades a la
planificació territorial, per a mesurar els efectes del canvi climàtic sobre la pesca, o
el control i seguiment de les depuradores per a valorar el seu impacte sobre la
disminució d eles captures d’algunes espècies.
Finalment la taula va debatre sobre la proposta de Pescaturisme, com a possible
complement a l’activitat pesquera, però que encara no gaudeix de la regulació
apropiada a casa nostre.

ALGUNES PROPOSTES INTERESSANTS A DESENVOLUPAR
De la II Jornada, van sortir algunes propostes que valdria la pena desenvolupar, a
partir de les iniciatives i implicacions dels agents participants.
Projecte d’Ecoestació , a partir de l’exemple mostrat a la jornada, amb la possible
vinculació del Port, l’Estació Nautica i l’Ajuntament de Vilanova.
Projecte d’estudi dels efectes del Canvi Climàtic sobre la pesca a partir de les dades
obtingudes a l’observatori submarí (OBSEA) i de les resultats de les captures dels
darrers anys, amb la participació de la Confraria de Pescador, la UPC, el CSIC, el
Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del Garraf i també d’entitats ambientals com
LA Vola.
Projecte d’estudi dels efectes de les depuradores sobre la disminució de les captures
d’algunes espècies, amb la participació de la Confraria, el Consorci Colls i Miralpeix,
la Mancomunitat Penedès Garraf , l’ACA, el CSIC i la UPC.
Projecte d’integració dels espais naturals marins al Parc del Garraf i la elaboració
d’un pla de gestió del espai Xarxa Natura 2000 “Costes del Garraf” , amb la possible
declaració d’una Àrea Marina Protegida, i el seguiment de projectes de foment de la
biodiversitat marina i dels recursos pesquers, a partir de projectes concrets com el
Parc d’esculls artificials.
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