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WORKSHOP INTERNACIONAL 
SOBRE GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES 

 
VILANOVA I LA GELTRÚ  i SITGES, 1 i 2 D’OCTUBRE DEL 2009 

 
Ciutats de tota la Mediterrània debatran a Vilanova i Sitges sobre la 

protecció del litoral 
 
 
El Consorci dels Colls i Miralpeix Costa del Garraf organitza els propers dies 1 i 2 
d’octubre el I Workshop Internacional sobre Gestió Integrada de les Zones 
Costaneres a Vilanova i la Geltrú i a Sitges. 
 
El Workshop Internacional  servirà per estudiar la aplicació pràctica del protocol de 
gestió integrada de la mediterrània, aprovat per la Unió Europea a finals de l’any 
2008, seguint la recomanació de gestió integrada i protecció del litoral de les 
nacions Unides i posarà  en contacte experiències inicials en l’àmbit de la 
Mediterrània. 
 
Representants de Tunísia, Marroc, Itàlia, Croàcia, França, Xipre , Turquia, junt amb 
representants de Almeria, Gijón,  i de representants d’organitzacions com la Unió 
Europea, l’Institut Europeu de la Mediterrània, el programa de NNUU per la 
mediterrània, MedCitès, la Diputació de Barcelona i el Departament de medi 
Ambient i habitatge de la Generalitat de Catalunya, debatran durant aquests dies 
sobre la gestió integrada i la posada en pràctica del protocol aprovat en un àmbit 
territorial concret. 
 
En aquest Workshop, el Consorci plantejarà la proposta de crear una Xarxa 
Internacional de Ciutats i ens locals, per a la gestió integrada, que permeti de 
manera més estable l’intercanvi d’experiències i el desenvolupament de projectes 
de cooperació internacional. 
 
Aquest Workshop Internacional, representa la primera oportunitat real de veure el 
funcionament pràctic del protocol a partir de la recomanació recentment aprovada, i 
la presentació de l’experiència dels Colls com a marc global de referència. 
 
El Consorci dels Colls i Miralpeix Costa del Garraf,  esdevé així  una de les primeres 
experiències de la gestió integrada a nivell europeu, amb el desenvolupament d’una 
experiència pilot amb la presencia dels ajuntaments del territori i els tres 
departaments de la Generalitat que en formen part.  La situació geogràfica del 
Consorci, i el seu potencial ambiental i ecoturistic, el converteixen en  l’indret ideal 
per a la promoció de les polítiques de coordinació dels aspectes ambientals, 
econòmics i socials de gestió del litoral. 
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La xarxa de camins pedalables del Garraf, l’Area Marina Protegida, el Parc d’Esculls 
artificials, l’observatori del litoral, l’estudi dels efectes del canvi climàtic, o els 
projectes d’ecoturisme i pesca turisme , son alguns dels temes que actualment està 
tirant endavant el Consorci. 
 
El Wokshop Internacional, es celebrarà el dia 1 a Neàpolis a Vilanova i la Geltrú, i el 
dia 2 al Centre de Disseny , de Sitges. S’espera que entre les autoritats assistents, 
el Conseller de medi Ambient i Habitatge sigui present a la inauguració de les 
jornades. 
 
 
Vilanova i la Geltrú 30 de juliol del 2009 

 
 


