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Nota de Premsa 

 
Una reflexió sobre què ha representat el Debat Costa Brava. Congrés: un futur 

sostenible centra la ponència 
  

El Col·legi d’Arquitectes de Girona participa a les 
Jornades II Carta de Tossa 

  
Girona, a 30 de maig de 2006.- El proper dimecres, 31 de maig de 2006, de les 09:00 a 
les 19:15 hores, tindrà lloc les Jornades "II Carta de Tossa” a la Nau (Plaça de les 
Nacions sense Estat s/n) de Tossa de Mar, organitzades pel Consell d’Iniciatives Locals 
per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA). 
 
 
Aquesta jornada té per objectiu presentar diverses visions sobre l’estat actual del nostre 
litoral i conèixer diferents experiències en la gestió de zones costaneres. Al final de la 
jornada, en plenari, es debatrà sobre els possibles compromisos a assolir pels ens locals. 
 
 
En aquest cas, l’aportació del Col·legi d’Arquitectes, a través del seu president, Josep 
Riera, es centra en el Debat Costa Brava. Congrés: un futur sostenible i la relació a la 
protecció del paisatge litoral català centrant-se sobretot en el litoral gironí. 
 
 
Cal recordar que el Debat Costa Brava. Congrés: un futur sostenible, organitzat pel 
COAC durant la primavera de 2004, va ser la plataforma on el conseller de Medi 
Ambient i Habitatge, Salvador Milà, va parlar sobre el Pla de Protecció del Sistema 
Costaner (PDUSC) que recentment ha aprovat el Govern de la Generalitat de Catalunya. 
En el DCB també es van tocar temes com el creixement en relació a l’ocupació de 
l’espai construït; el fenomen de la segona residència, els hotels i els apartaments 
turístics, la transformació dels nuclis antics i del procés ràpid de creixement d’aquests 
nuclis per la immigració és a dir, temes relacionats molt directament amb la 
transformació del paisatge. 
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