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PAISATGES
SALVATS

Quin és el valor dels paisatges salvats
per la mobilització social?

Organitza:

Amb el suport de:

PAISATGES SALVATS
L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG), l’Associació de Defensa del
Patrimoni Natural del Pla de l’Estany (Limnos) i Iaeden-Salvem l’Empordà,
començaran el proper dimecres 20 de febrer el procés participatiu Paisatges
Salvats.
El procés que durarà fins el juliol, és una oportunitat per posar en valor la
tasca de defensa del territori de les entitats ecologistes de les comarques
gironines i donar visibilitat als serveis ecosistèmics dels paisatges preservats
gràcies a la mobilització social.

SERVEIS
ECOSISTÈMICS

Els serveis ecosistèmics són aquells
beneficis que un ecosistema aporta a la
societat i que milloren la salut, l'economia i
la qualitat de vida de les persones.

EXEMPLES DE SERVEIS ECOSISTÈMICS A LES COMARQUES GIRONINES
Serveis ecosistèmics de l'àmbit urbà
Els parcs, jardins, arbrat i altres elements del verd urbà subministren serveis
clau per a la qualitat de vida a les ciutats. Per exemple, són font d’ombra i
frescor enmig de l’asfalt o davant onades de calor; a banda d’ajudar a reduir
partícules en suspensió produïdes pels fums de vehicles i sistemes de
calefacció. A Girona, el curs fluvial de l’Onyar és una de les icones del paisatge
urbà, i les Hortes de Santa Eugènia abasteixen d’aliments a centenars de
famílies i els mercats de la ciutat.
Serveis ecosistèmics de l'àmbit rural
El desenvolupament rural freqüentment promou serveis ecosistèmics d'alt
valor de econòmic, com l’agricultura o la producció d’'energia a partir de
biomassa. Gràcies a la combinació d’aquests serveis, a l'Alt Empordà una
vintena de cellers embotellen els seus vins de gamma alta amb taps elaborats
amb suro de les seves finques; són "Taps de finca".
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PROCÉS PARTICIPATIU
El procés, que tindrà una durada de sis mesos, s'estructura en sis Assemblees
Salvant Paisatges; 2 a cada comarca d’estudi (Alt Empordà, Gironès i Pla de
l’Estany). Cada ronda de 2 assemblees, s'inicia amb una sessió destinada a
realitzar un inventari dels Paisatges Salvats gràcies a la mobilització social des
dels anys 70, però també per detectar Paisatges Amenaçats en l’actualitat.
La segona assemblea efectuarà una anàlisi dels serveis ecosistèmics que
ofereixen els Paisatges Salvats i un diagnòstic de l'estat administratiu i
ambiental actuals.

Assemblees Paisatges Salvats

Gironès
20 de febrer

Pla de l'Estany
21 de febrer

Alt Empordà
23 de febrer

Dates pendents de confirmar
per la resta d'assemblees
Paisatges Salvats
Un cop finalitzades les assemblees, s’organitzarà una activitat "tour" de
descoberta d’un Paisatge Salvat de cada comarca. Aquesta activitat tindrà un
caire lúdic i servirà per conèixer in situ el valor de l'espai visitat, la seva
història de la seva defensa i els serveis ecosistèmics que subministra.
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CARTOGRAFIA DIGITAL
Paisatges Salvats identificarà, localitzarà i publicarà mitjançant una cartografia
online els paisatges que s'han preservat gràcies a la defensa del territori a les
comarques gironines, així com d’aquells actualment amenaçats.
Aquesta cartografia ha de servir per aportar dades sobre els Paisatges Salvats,
la seva història, la situació legal i urbanística i la valoració dels serveis
ecosistèmics.
Aquesta informació servirà com a eina per a la gestió que es fa d'aquests espais
i per reivindicar el valor dels Paisatges Salvats.

59

casos de defensa
del territori

Gràcies a les mobilitzacions en defensa del
territori durant els darrers 40 anys s’han
aturat total o parcialment més de 50 projectes
d’elevat impacte ambiental.
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RESUM ACTUACIONS
Paisatges Salvats és un projecte de l’ANG, Limnos i Iaeden-Salvem l’Empordà,
amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Seminari "Paisatges salvats i per
salvar"

Pàgina web "Paisatges Salvats"
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Procés participatiu
"Assemblees Paisatges Salvats"

Fitxes cartogràfiques
dels Paisatges Salvats
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Activitat de descoberta

Paisatges Salvats
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Visor cartogràfic
de Paisatges Salvats
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CONTACTE
Carol Coll (Associació de Naturalistes de Girona)
premsa@naturalistesgirona.org
m. 615 694 999

