PRIMERA JORNADA DEL CONSERVATORI DEL LITORAL DE CATALUNYA
Universitat de Girona, 28/9/2020

Benvolgut/da,
Agrair en primer lloc la teva participació a la 1ª JORNADA DEL CONSERVATORI DEL LITORAL DE
CATALUNYA que amb l’organització de SOS Costa Brava es va celebrar el passat dilluns 28 de
setembre a la Universitat de Girona.
Com a resum d’aquesta primera Jornada, ens complau enviar alguns documents que hem
editat a mode de resum i conclusions, i que podràs trobar en documents adjunts a aquest
correu.
Serveixi també aquest correu per fer un agraïment en primer lloc des de SOS COSTA BRAVA a
tots els ponents que la van fer possible, als pocs convidats presencials que les circumstàncies
actuals ens van permetre reunir a la Sala, i també als molts seguidors de la Jornada que ho van
fer a distància. Si desitgeu recuperar la Jornada, ho podeu fer per l’enllaç següent:
https://www.youtube.com/watch?v=E7Qz2QKn5CA&feature=youtu.be
També, si és del vostre interès, podeu seguir en l’enllaç següent les reflexions que sobre el
Conservatori del Litoral es van fer en el programa de Radio-3 Mediterráneo del diumenge 4
d’octubre.
https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/mediterraneo/mediterraneo-sos-costa-brava-areasprotegidas-del-mediterraneo-04-10-20/5676574/
Ja per acabar, dir-vos que per tal que EL CONSERVATORI DEL LITORAL DE CATALUNYA sigui una
realitat en els propers mesos, ens caldrà seguir celebrant Jornades com aquesta de reflexió i
aportació d’idees entre tots. Anunciar-vos que sens dubte sereu convocats a la Segona
Jornada del Conservatori, que aquesta vegada sí, esperem podem fer del tot presencial a
Cervera de la Marenda (Catalunya Nord) en el marc de l’Hotel Belvédère (monument històric),
on esperem retrobar-nos tots i seguir aprenent de l’experiència francesa de “Le Conservatoire
du Littoral”, així com també poder celebrar tot el que haguem aconseguit. Fins llavors!
Girona, 9 d’octubre del 2020

COMISSIÓ EL CONSERVATORI DEL LITORAL, de SOS COSTA BRAVA
Índex de documents adjunts:
MEMÒRIA PONÈNCIES
IDEES FORÇA DE LA JORNADA

