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LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Conscient del valor ecològic, social, econòmic i cultural del
seu litoral, França ha optat per preservar una part important
de les zones costaneres naturals i fer-les accessibles per a
tothom. L’Estat va decidir així crear, el 1975, el Conservatoire
du Littoral, un organisme públic sense equivalent a Europa
que té com a missió l’adquisició de terrenys i espais del litoral
degradats o amenaçats per la urbanització per convertir-los
en llocs restaurats i ordenats, mitjançant una gestió racional
i consensuada amb socis locals, i respectant els equilibris
naturals. El 70% de les adquisicions es fan de forma amistosa i
acordada. La política d’adquisició del Conservatoire du Littoral
és ambiciosa i es basa en una dotació de l’Estat complementada
amb un suport públic essencial (europeu, autoritats locals,
institucions públiques) i privades (mecenatge, donacions i
llegats). Le Conservatoire compra terrenys situats a la vora del
mar i llacs, en un perímetre geogràﬁc especíﬁc, els esquemes
dels quals es deﬁneixen amb els representants electes locals i
els serveis de l’Estat.
Gràcies a la vigilància i l’experiència de les seves deu delegacions
de costa, Le Conservatoire adquireix terrenys que tenen un
valor ecològic, paisatgístic i patrimonial que justiﬁca la creació
d’un sistema de protecció i gestió.
Per consolidar la seva experiència i reforçar l’intercanvi
de coneixements i bones pràctiques, Le Conservatoire du
Littoral desenvolupa programes de cooperació internacional
i proporciona assistència institucional i tècnica als països
sol·licitants en matèria de protecció i gestió integrada de zones
costaneres.

LA JORNADA DE DEBAT
OBJECTIUS:
• Explicar a les Institucions de Catalunya la
ﬁgura jurídica administrativa francesa de “Le
Conservatoire” i els seus objectius.
• Fer un debat transfronterer per explicar com
preservar el litoral català.
• Escoltar l’experiència del salvament de l’ “Anse
de Paulilles”, prop de Banyuls, possible model
referent per a Radio Liberty de Pals.
• Impulsar dinàmiques de col·laboració
transfronterera entre institucions i
associacions de la Catalunya Nord i del
Principat.
• Constituir una Comissió Gestora per iniciar el
projecte “Le Conservatoire” a Catalunya.

PROGRAMA
MATÍ
10h30 Acreditacions i cafè de benvinguda.
10h45 Benvinguda a càrrec

dels

Srs. Alcaldes de Cerbère i Portbou, co-amﬁtrions.

11h a 13h Ponències:
- Sra. Puriﬁcació Canals
Presidenta de MedPAN - Xarxa dels Gestors de les
Àrees Marines Protegides de la Mediterrània - Sr. Josep María Mallarach
Membre de la Comissió Mundial d’Àrees Protegides i
de la Comissió de Polítiques Ambientals d’UICN
- Sr. Miquel Rafa
Director de l’Àrea de Territori i Medi Ambient Fundació Catalunya - La Pedrera
Moderadors: Srs. Eduard de Ribot i Josep Lladó

Membres de SOS Costa Brava

13h a 15h Dinar a l’hotel.
15h a 17h30 Taules Rodones amb pluja d’idees i
conclusions.

Modera les taules: Sra. Pilar Sampietro

Periodista de Radio 3

TAULA 1

“COM ES VA CREAR I COM FUNCIONA LE CONSERVATOIRE A FRANÇA”
A càrrec de membres de la Delegació de Le
Conservatoire a Montpellier i de Consellers
Regionals del Département des Pyrénées
Orientales.

TAULA 2

“COM S’HAURIA DE CREAR I FER FUNCIONAR
LE CONSERVATOIRE A CATALUNYA”
A càrrec de representants del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, Costes, Universitat de Girona,
Observatori del Paisatge i analistes econòmicoﬁscals experts.

INFORMACIÓ RELLEVANT:

LA INSCRIPCIÓ A LA JORNADA ÉS OBLIGATÒRIA*
Es convidarà a tots els alcaldes de la Costa Brava i de
la Côte Vermeille, Consells Comarcals de l’Alt i el Baix
Empordà i la Selva, Diputats per Girona al Parlament
català, europeu i al Congrés espanyol, Comissió de
Territori de la Generalitat a Barcelona i a Girona,
Subdelegació del Govern central a Girona, representants
de partits polítics d’àmbit gironí, Col·legi d’Arquitectes de
Girona, Universitats, Associacions properes i Entitats i
Xarxes mediambientals costaneres.
Es convidarà també a TV3, TV2, a més de la premsa
catalana i francesa. RNE-Radio3 hi enregistrarà el
programa radiofònic “Mediterráneo” per a la seva emissió
el diumenge 22 de Març a tot el territori espanyol.
L’estació de tren de Cerbère es troba a 5 minuts de
l’hotel. Hi ha trens amb origen Barcelona i Girona directes
a Cerbère o amb possibilitat d’enllaç des de Portbou.

Contacte i inscripcions*:
soscostabrava.leconservatoire@gmail.com
Organitza: SOS COSTA BRAVA www.soscostabrava.cat
Hôtel du Belvédère - www.hotel-belvedere-cerbere.fr
Avenue de la Côte Vermeille, 66290 Cerbère - França

