ort Lligat, passaport
al sol urbanitzable
El port esportiu de Port Lligat
pol ser, i és actualment en la sev;i
fase de projecte, la clau de la
protecció del que s'anomena
peninsuki de Creus.
La decisió sobre Port Lligat
comporta un precedenl
psicologic imporlant, j a q u e
s'havia pogut mantenir
relacivamenl vcrgc duranl els
anys de major desgavell
urbanístic. sluiació on lii tenia
molt a vcui'c la voluntat de
Salvador Dalí.
Mo la gaires anys, poscm-n'hi
deu, el nucli urba de Cadaqucs,
s'acabava per al transeünt local, a
la piscina de Port Lligat. PassLida
aquesta, hom reconeixia ja el
paisatge de Cap de Creus, A
primer terme una intcrcssanl, i
molt espléndida cu aquella
época, zona húmida de reraplalja
provocada peí' les avingiides del
rec de Salqucriíi. Al darrera una
esplanada natural de
considerables dimcnsions si tes
coniparcm a les allres existenls
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en aquesta costa. El camí ens
portarla al final fins al Far, en
mig d'una insólita selva pclria.
Aviii. el cinturó de ronda de
Cadaqués i les cases del Cau de
la Guineu i platja de Salqueria
ens retarden Texcursió vora d'un
quilometre. Tola aquesta zona
s'lia translonnat
exlraordiníiriamenl, i no parlcm
de les de la península de
Boqucllcs. enlrc Cadaqués i Porl
Lligat, assentadcs sobre un
espléndid olivar. Port Lligat ha
csiat un fre en l'expansió
urbaníMica. que ha actual de niur
de contenció del s5l urbanitzable.
Port Lligat va ser calalogal
com a Panije Ftiitoresco Tany
1953, ratiñcat per la Generalitat,
on l'inclou dins la categoría de
Conjunl Natural dTnlercs
Cultural, referit a gra part del
Massís de Creus. La Dirccció
General de Porls i Costes de la
Generalitat exposa al 1986 la
negativa al projecte davant la
Direcciü General d'Urbanismc,
per considerar-ho excessivamenl
gran per ser un embarcador.
Aquest projecte era de IS.ÜÜÜ
m2 que és la máxima obra
portuaria que pcrmeten els
estudis d"tmpacte ambiental de
les zones incloses al Fia Especial
de Ports i Costes.
L'AJunlament malda per a
conseguir una decisió política
per part de la Generalitat, que
pcrmetés no solament
Taprovació del projecte, sino
raugincnl do la lamina d'Liigua a
2."í.0()ü ni, aiiib un niínitn de 350
enibarcadors.
El projecte de porl espoiliu.
on no cal amagar les realit/.iicions
urbanístiques paraléleles,
comporlariíi una profunda
niodiricació del mcdi. lant
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icncstic cuín iiiurítini, de gran
inleres paisiUgísíic i ecológic.
Cal considerar la perdiia deis
sistemes n:tlurals de les cales i
plaiuiries adjacents de la Costa de
la Marenda i cap de Crciis.
Sistema ccologic exclusiu
d'aquesla zoníi i que no lomarem a
U'cíbar i'ins a la cosía de Its
GaviUTCS al sud, o deis Maures al
iiord, ambdues zones en pitjors
condicions de consei-vació. En
aquesl Pirineu inedileirani s'ha
pcrdul el peculiar ecosistema
d'aigiics dolida/salada {coirecplaljii) que abrigaven poblacions
molí inleressanis de vertebrats. La
tolinga de rierol n'és un excmple.
No cal dir que la IVeqüeatació
lunniina de les platgcs condiciona
els inlcnls de nidificació i deteriora
el mantell vegetal de leradiina, En
aquesl seiuit Porl Lligat eslii en un
procés de degradado alai'niLinl,
pero ílns al nioment rcgenerable.
Evidenlmenl, la transJonníictó
de la plana adjacent en una
enorme piscina d'aigua salada
(obra fonamcnlal de
«rembarcador»), capgiraria
lotalmcnl recosistema existem.
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En la lagaña marina i actual
plalja el problema, l'ecologic ja
riia perdul, es el paisalgístie. La
iranslbniíació d'una platja de
pedrigolcig en una entrada de
foi-migó cap a la piscina interior,
suposa, des del punt de vista
subjectiu de Pautor. la pérdua
d'iin exlraordinari valor esliílic.
La hiperl'rcqücntaciü de les
aigiles de la badia augmentará
l'estLLl de degradació creixenl
d'un ecosistema marí tan iVagil,
amenai^at pels residus i
contaminants d'bidrocarburs, i
peí ]iuii\ament conlinuat del
mantell algal. Cal considerar
Tcxlrenia localitzaeió d'aquest
habitat marí íoniial per pi'aderies
de posidonia. al cap de Creus i
delta de l'Ebre, i la nccessitat de
preservar-lo per la fimció de
refugi d'alevins amb una
densitat molt alia.
Tüt plegat per aconseguir un
nombre excessiu d'amarres.
típica necessitat de l'habitanl de
segona residencia i sense cap

benefici en raprofitament
tradicional deis recursos del lloc.
El porl esportiu, o
r«embarcador» de Port Lligat
com se l'anomena des del
consistori, és tan sois un deis
pi'ojectes d'intVastrucIura que
planegen sobre la península de
Creus. A mes de la curulla
d'acluacions a scrra Verdera i a
rinterior del massís, están en
estudi les urbanilzaeions
costancres de cala Tamariua,
punta Codera, punta de
s'Arcnclla i punta Falconera.
Algunes d'elles, coin el cas de
cala Tamariua. en avangat estat
legal.
Port Lligat. per la seva
situació i per les implicacions
psicolbgiques que comporta, és
el passapoi't de Texpansió del
sol urbanitzable a la costa de cap
de Creus. Urbanisme té l'ijltima
paraula.
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