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INGRESSOS CONSTANTS PESQUERS PER GIRONA I CATALUNYA, 1992-2013



CONCLUSIONS DAFO

•• PreocupacióPreocupació per la per la situaciósituació mediambientalmediambiental actual.actual.

•• EvidènciaEvidència del gran del gran desconeixementdesconeixement del sector del sector pesquerpesquer
i les i les espèciesespècies que es pesquen a la zona.que es pesquen a la zona.

•• VoluntatVoluntat per crear per crear plansplans de de milloramillora que que ajudinajudin a la a la 
sostenibilitatsostenibilitat i i alsals ecosistemesecosistemes marinsmarins..sostenibilitatsostenibilitat i i alsals ecosistemesecosistemes marinsmarins..

•• CreacióCreació de de nousnous productesproductes relacionatsrelacionats ambamb el el 
turismeturisme, la posada en valor del , la posada en valor del patrimonipatrimoni històrichistòric
relacionatrelacionat ambamb el el mónmón pesquerpesquer

•• IntegracióIntegració de de nousnous circuitscircuits comercialscomercials..

•• Obertura Obertura delsdels portsports i de les i de les confrariesconfraries alsals municipismunicipis..



MISSIÓ

FomentarFomentar unauna activitatactivitat pesquerapesquera sosteniblesostenible aa partirpartir dede lala
proteccióprotecció deldel medimedi ambientambient ii elsels recursosrecursos naturalsnaturals tottot
potenciantpotenciant alhoraalhora lala comercialitzaciócomercialització delsdels productesproductes comcom aa
pilarpilar bàsicbàsic dede lala viabilitatviabilitat deldel sector,sector, oferintoferint suportsuport alsals
agentsagents socialssocials ii impulsantimpulsant iniciativesiniciatives queque afegeixinafegeixin valorvalor alsals
municipismunicipis ii alal territoriterritori costanercostaner.. AugmentarAugmentar lala visibilitatvisibilitat deldelmunicipismunicipis ii alal territoriterritori costanercostaner.. AugmentarAugmentar lala visibilitatvisibilitat deldel
sectorsector,, posarposar enen valorvalor lala sevaseva importància,importància, integrarintegrar--lolo enen elel
principalprincipal motormotor econòmiceconòmic deldel territoriterritori,, elel turismeturisme,, ii donardonar
suportsuport aa lesles iniciativesiniciatives perper alal manteniment,manteniment, conservacióconservació ii
promociópromoció deldel patrimonipatrimoni històric,històric, culturalcultural ii naturalnatural.. FomentarFomentar
lala cohesiócohesió socialsocial,, promocionarpromocionar lala igualtatigualtat entreentre homeshomes ii
donesdones,, ii facilitarfacilitar lala incorporacióincorporació alal sectorsector dede lala gentgent jovejove ii lesles
donesdones..



VISIÓ

ElEl GALPGALP dede lala COSTACOSTA BRAVABRAVA volvol serser unun pilarpilar bàsicbàsic enen
elel desenvolupamentdesenvolupament sosteniblesostenible dede lala pescapesca aa lala
zonazona aixíaixí comcom unun instrumentinstrument perper aa lala promociópromoció ii
generaciógeneració dede valorvalor enen elsels productesproductes ii lala conservacióconservaciógeneraciógeneració dede valorvalor enen elsels productesproductes ii lala conservacióconservació
deldel patrimonipatrimoni naturalnatural marímarí ii elsels recursosrecursos pesquerspesquers..



VALORS



PLA D’ACCIÓ

1.1. COMPETITIVITATCOMPETITIVITAT

Augment i Millora de la competitivitat del sector 

pesquer.

2.2. SOSTENIBILITATSOSTENIBILITAT

Conservació i Millora dels Recursos Pesquers i delsConservació i Millora dels Recursos Pesquers i dels

ecosistemes marins.

3.3. DESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENT

Desenvolupament dels municipis i territori pesquers

4.4. FORMACIÓFORMACIÓ

Introducció i Millora de la formació en el sector pesquer
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“A “A l’artl’art tothomtothom hi té hi té partpart””

MOLTES GRÀCIESMOLTES GRÀCIES


