a Costa Brava,
Uiure de F autovía

Els rebudias del Bnix Tcr
i el miuish del Mimij^í
san um deis cs¡mi
que es ¡itidien
haver vist afecuus
¡jer rexeciíciú
de l'aiitovia
de Ici Cusía Brava.
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Aiiib la iiialci\;i discrcció
aniii t|iic ara la sel anys es
tli)na\a a coiicixcr la pi'oposla de
construir ana via riipida t|Lic
travessés de puma a iiuiita la
Cosía Brava, aqiicsl passai csliii.
desprcs d'una ccria rc\'iralla en
els darrers iiiesos de les
discLissioiis a rcnioni d'atjuesia
obra, la maleixa Conscllei-ia de
Política Territorial aiuniciava
públicamcni la tiescsliiiiacin del
pi'ojccle. Precisanienl perla
desproporció que creicín exislf
entre renvergadura i el [lossible
impacte del trai^al. I lambe la
ressonancia que taiii raiuiiici
COMÍ la tleseonsideraeió de !a
proposla lingueren entre Topiíiió
pública i els mitjans de
coniunieació. pensein que \al la
pena ícr-ne alguiies
consideracions i pctiis
conieiUaris. Couéixeralio anih
que ens hauríein pogul Irobar i
les conseqüéncies o ef'ecles c[ue

de beii segur sc'n derivarien. pol
ler-nos estar mes alcnts en una
propera ocasió en qué els astres
ini ens siguin tan proclius.
L'any 1985. c! Departameni
de Política TciTilorial i Obres
Publiques, presidil llavors per
Xavier Bigata, donava a coneixer
el Pía de caireteres de Catalunya
(Decrel 3 1/1985). que aienia els
dictamens de la Llei d'ordenació
de can-etcres (Llei 16/1985)
aprovada alguns niesos abans peí
nostre Parlainent. En Tambit del
litoral gironí. i coni a fet mes
destacablc, resnientai
planejamcni proposava la
conslriicció d'una via rápida de
comunlcació que. comencanl en
el que hauria d'ésser el dan'cr
iram de l'aulovia (o autopista) del
Maresme. a l'alcada de Malgral
de Mar, arribes fins a Vilacoluni.
des d'on aniria a conneciar amb
Tactual autopista A-7, un xic mes
ainuni de Fiüueres.
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L'aulovia ele la Coslu Brava
—aixíés com se Thauria de
concixer—. posaria en contacle
Tarea melropolilana de Barcelona
amb lols i cadascun deis
principáis nuinicipis del liiorai
gironí. initjain;aiit Íes
correspoiienls sorlides
eslruetiiradcs a manera ú'espina
de pcix. Ei trayai ti'aiiscon'cria
paral-lel a la costa, a una distancia
d'entre dos i quatrc quilometres
de i'aclLial líniadc mar.
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No cal pas ésser
excessivament asscnyat en
qiieslions mediambientals per
pronosticar els efecles niés que
ncgalius d'Lina obra com aquesta
sobre cl iiiedi físic i el scu entoni
naiLiial. Una simple aniílisi
lerrilorial d'un possible tra(;al ens
pona a veiirc que esp;iis com ara
el niassís d'Ardenya i Cadireles.
les Gavan'cs. el niassís del
Montgn'o les riqíics planes
al-luviais del Baix i lAIt
Emporda es vcurien seriosamenl
afectadcs peí projecte.
A banda de rinipacte dircclc
que una carrcfcra d'aquestes
tlimcnsions lindri;i sobre els
diferents espais, cal no ohlidar
també alio que algú ja va
anomenar com el perill de
man'si}¡it:itció a que es podía
veure soimesa la Costa Brava.
Situaj' les cales i plalgcs de la
/.ona. o quaisevol petil poblé
empordanes. a menys d'una hora
de les ja popuiai's rondes
barcelonines, imposaria sense cap
mena de dubic una nova dinámica
urbanística i económica al nostre
ja malmenal litoral, la qual cosa
suposana el seu cop de morí
deílnitiu. Malauradiuiieni. encara
ara facilitareis accessos o milliírar
les comunicacions amb un puni o
zona determinada, és un ciar
Revista de G i r o n a

a

;^'^^
V.
. ,."11. <ft h i J i í f t
•

^

-r;.=^;'^'.«"^
f n í i i ^ "Sil

;,;.

::a

:t3
Tp-'T-rr^ '

ilj>-ni

•>>-.ViVta

K

^ I

V^
•'•'^

'"

.

.

r..r-.','^ÍT..=*M*.i

Jí.

ií•-v„^^

,^T IHI\I.'1II!TI-- - ik'st-'inhrL' l'-í'-)!

C

sinónim de propicim-ne els seus
processos de degradaeió
nicdiambiental. Tofs sabem que
els espais mes ben conserváis
acostumen a ésser acjuells ais
quiüs només s"bi poi Luribar a peu.

Amb la maleixa vehemencia,
pero, amb qué ara ía sel anys es
defcnsava des de les insiitucions
aquesta aulovia, al comenyameni
d'esliu el conseller de Política
TeiTitorial. Joaquim Molins,
dcsqualificava cl projecte i
aquells que Thavien engendral. El
Ibil impaclc ambiental de l'obra i
la poca sensibilital ecológica
d"aquells nioments l'oren els
principáis molius i jusüficacions a
la desesuniació del tracal. Prou
tjue ens n'alegrem del canvi de
parer. pero també caldria recordar
ais noslres govemanls que ni
d'així) fa lants anys ni encara
menys ha varial el mapa polfíic
d'aquest país.
L'exccució de variants sembla
ser avui per avui la nova
tendencia de la nosira
adminislració. Ben segur que
resoldre un a un els punts
conHictius pcl transil és una
oplima solució per
descongestionar les nostres
carreicres. amb una problemática
basicanient concentrada a la
temporada d'esliu. Si consideren!
que el prcssuposl de laja
sepultada aulovia hauria cslat
d'uns 4().(H)0 milions. bo sera ara
que no es se sigui excessivament
gasiu a l'hora d'adoptar prou
mesures correctores i de
minimit/.ació de Timpacte
ambiental en l'execució
d'aquestcs variants. A Palamós.
Sanl Antoni i Platja d'Aro no s'ha
eslal suficicntment aforlunat.
Caldra veure en un futur si la
sensibilital ambiental que ens
anunciava el conseller Ilueix mes
a Santa Costina d"Aro o a la
Bisbal.
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