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PROPOSTA	  DE	  COMPROMISOS	  GENERALS	  DE	  COL·∙LABORACIÓ	  DELS	  
MEMBRES	  DE	  LA	  TAULA	  

EL	  DECÀLEG	  

Totes	  les	  persones	  membres	  de	  la	  Taula	  de	  Cogestió,	  ens	  comprometem	  a:	  

1.	  Aportar	  el	  coneixement	  i	  la	  visió	  local	  que	  tenim	  del	  territori	  amb	  la	  
voluntat	  i	  el	  compromís	  d’implicar-‐se	  en	  la	  seva	  conservació.	  

2.	  Col·∙laborar	  en	  activitats	  de	  conservació	  i	  manteniment	  del	  medi	  marí.	  

3.	  Contribuir	  a	  la	  transformació	  de	  coneixements	  sobre	  l’estat,	  el	  
funcionament	  i	  el	  monitoratge	  dels	  ecosistemes	  marins	  i	  l’impacte	  de	  les	  

diverses	  activitats	  a	  partir	  dels	  debats	  suscitats	  dins	  la	  Taula.	  

4.	  Afavorir	  la	  creació	  de	  sinèrgies	  entre	  els	  diferents	  àmbits	  i	  subàmbits	  de	  
la	  taula	  per	  desenvolupar	  les	  diferents	  accions	  i	  implementar	  projectes	  

conjunts.	  

5.	  Divulgar	  les	  bones	  pràctiques	  dels	  diferents	  sectors.	  

6.	  Dinamitzar	  l’economia	  local	  de	  manera	  que	  les	  activitats	  
desenvolupades	  en	  l’espai	  marí	  siguin	  més	  sostenibles.	  

7.	  Promoure	  el	  territori	  amb	  criteris	  de	  qualitat	  i	  de	  consum	  de	  productes	  
locals	  i	  de	  proximitat.	  

8.	  Implicar-‐nos	  en	  accions	  de	  formació,	  sensibilització	  i	  conscienciació	  en	  
relació	  amb	  les	  diverses	  activitats	  que	  es	  fan	  dins	  l’àmbit	  i	  en	  la	  descoberta	  

dels	  valors	  naturals	  i	  cultural	  de	  l’àmbit	  de	  la	  Taula.	  

9.	  Cooperar	  i	  millorar	  la	  coordinació	  entre	  tots	  nosaltres	  per	  a	  una	  òptima	  
ordenació	  dels	  usos	  i	  activitats	  dins	  l’àmbit	  de	  la	  Taula	  amb	  l’esperit	  

d’assolir	  una	  convivència	  respectuosa.	  Valorem	  positivament	  la	  possibilitat	  
de	  posar	  en	  marxa	  diversos	  projectes	  pilot	  orientats	  a	  conèixer	  millor	  les	  

interaccions	  actuals	  i	  potencials	  entre	  els	  diversos	  sectors.	  

10.	  Complir	  amb	  els	  acords	  consensuats	  dins	  la	  Taula	  i	  fer	  un	  seguiment	  
del	  seu	  impacte.	  

_______________________________	  



	  

MAPA	  QUE	  RECULL	  EL	  LITORAL	  DEL	  BAIX	  EMPORDÀ	  
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