Formentera acollirà un taller participatiu de la Xarxa Natura 2000
dimecres, 5 de setembre de 2018 15:36

La Sala de Plens del Centre de Dia acollirà el proper dimarts 11 de setembre un taller
participatiu de sectors implicats i interessats entorn al Pla de gestió Xarxa Natura 2000 dels
ZEC de Formentera.

Pla de gestió
El Pla de gestió és l’instrument regulador a aplicar que indica quins usos es poden produir i
quines mesures s’han d’adaptar per als habitats o espècies a protegir, així com l’aplicació de
mesures correctores per a la continuïtat d’aquests hàbitats i espècies esmenant els impactes
negatius que s’hi puguin produir.

Xarxa Natura 2000
La Xarxa Natura 2000 es una xarxa ecològica d’àrees de conservació de la biodiversitat a nivell
europeu. Consta de Llocs d’Interès Comunitari (LIC), establerts d’acord amb la Directiva
Hàbitats, i Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), designades en virtut de la
Directiva d’Aus. El seu objectiu és vetllar per la protecció dels hàbitats i les espècies d’interès
comunitari. Amb aquesta finalitat, els estats membres de la UE estan obligats a aprovar plans
de gestió de les àrees declarades LIC per a la seua conversió a Zones d’Especial Conservació,
ZEC, cosa que representarà la incorporació definitiva d’aquests espais dins Xarxa Natura 2000.
Els plans de gestió aprovats, establiran la relació del ciutadà amb aquests espais naturals
protegits. És per això que els instruments a aplicar en els plans de gestió cerquen el major
consens social possible, raó per la qual s’organitza aquest taller participatiu.

Mecànica del taller
El taller, que és organitzat pel GEN-GOB i compta amb la col·laboració del Govern de les Illes
Balears i el patrocini del Consell Insular de Formentera mitjançant la línia d’ajudes del Save
Posidonia Project, té com a objectiu garantir la participació dels diferents agents socials en el
procés de conversió dels LIC a ZEC. El taller pretén, a més, establir marcs de diàleg per
entendre la complexitat que comporta l'elaboració d'un pla de gestió al voltant dels espais
Xarxa Natura.

El programa serà següent:
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• 11:00 h - Presentació i plenari inicial.
• 11:15 h - Sessió de ponderació d’objectius del pla de gestió.
• 12:15 h - Sessió de ponderació de mesures del pla de gestió.
• 14:00 h - Dinar.
• 14:45 h - Conclusions i plenari final.
• 17:00 h - Clausura.

El taller està obert a tothom, encara que es requereix inscripció prèvia.
Per a més informació: posidonia@gengob.org

Finalitzat aquest procés de participació, el GEN-GOB enviarà un informe amb les aportacions
de la jornada i les conclusions a tots els agents implicats. Posteriorment, i abans de l’aprovació
dels Plans de gestió, el Govern de les Illes Balears exposarà públicament l’esborrany dels
Plans de gestió “ZEC de Formentera” i obrirà un termini per a la presentació d’al·legacions als
continguts de l’esmentat esborrany.
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