EL DEBAT COSTA BRAVA va néixer gairebé per generació

espontania, fruit d'una inquietud compartida per molts sectors
en un moment polític especialment propici per a Texpressió
de desitjos de canvi. El resso immediat i amplíssim ohtingut
per la proposta inicial va forgar els seus autors a concretar-la, i
l'empenta de la societat civil va provocar que alguns coMec[ius acceptessin la responsahílitat de fer-la real i palpable. Així
va sorgir aquel! congrés itinerant que ha quedat com un punt
de referencia basíc en la trajectoria histcirica del litoral gironi.
Els antecedents

®

El n ú m e r o e s p e c i a l
d ' e s t i u de la r e v i s t a
%.. Presencia deis dies 9 al
16 d'agost de 1975 presentava, amb carácter
•monográfic, un «Judici a
la Costa Brava». L'article e d i t o r i a l d ' a q u e l !
número especial llangava '<un d a r r e r c l a m
d'esperanga» per una
Costa Brava auténtica.
"Potser és un clam inútil - d e i a - , p e r o n o
renunciem a una Costa
restituida veritablement
al poblé, salvada - e n el tros que resta- deis assetjaments
deis seus enemics mes o menys disfressats»(l).

JUDICIA LA

COSTA BRAVA

El Debat
Costa Brava,
pas a pas
ISlarcís'Jordi Aragó

En el mateix número, Joan Cals i Maria Assumpció
Alonso signaven un arricie al qual pertanyia aquest parágraf: «La Costa Brava necessita ara, entre moltes altres
coses, un debat públic ampli. Res de «Asambleas Provinciales de Turismo», convocades cada deu anys, que a ben
pocs convoquen i a menys serveixen. Es oportú de recordar
que, fa justament quaranta anys, es reunia una Conferencia
sobre la Costa Brava, on es trohaven representades nombroses entitats, que anaven des del Centre Excursionista de
Catalunya fins a les Cambres de la Propietac de Girona i
Barcelona, passant pels Servéis de Turisme de la Generalítat. Ens podria servir d'exemple»(2).
La proposta
Després del resso obtingut peí seu número d'estiu, el dia 20
de setembre següent Pi-esencía reprenia el tema a nivell editorial. "Cada dia que passa -afirmava- mn mes nombroses les
veus que ens demostren l'extensió d'un sentiment compartir:
és urgent actuar per tal d'aturar el preces de degradació que
sofreix la Costa en tots els ordres». Prenent peu del suggeriment fet pels seus articulistes, i també de la idea d'un Congrés de Defensa de la Ccista Brava Mangada aquells dies des de
les planes de El Caneo Catalán, Presencia concretava així la
seva proposta: «Pensem que ha arribat el moment de demanar que s'organitzi un «Costa Brava-Debat»: una discussió
pública ¡ oberta sobre la problemática ciímplexa del litoral.
Fem des d'ací, d'una manera expressa, una crida a totes les
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persones i enritats que -per obligació o per devoció- se senten lliyades a l'avui i al dema de la costa. Demanem que
cül'laborin a fer possible aquest «Costa Brava-Dehat» que,
;imli independencia de l'esquema orííanitzatiu que tingues,
hauria de respondrc ais criteris següents:
1. Recollir ampliament les veus de persones i entitats
qi!c teñen quelc(.)m a dir i a aportar, tant per la seva valúa
científica o técnica com per la seva representativitat i
valors cívics, evitant la temptació fácil de caure en els oficialismos burocratitzats, en l'exclusivisme deis interessos
economics o en rcsteticisme desvinculat de la realitat concreta i de la dinámica social.
2. Inserir l'objccte de la discussió en la problemática
territorial, ecológica, cultural, económica, social i política
de les comarques gironines i de Catalunya.
3. Plasmar en documents a l'abast el conjunt de les
intervencions i les conclusions orientadores de l'acció
pública, i donar-los-hi la difusió convenient.
Aquesta és la proposta. Qui la portará a terme? Nosaltresfem per un»(3).
Les adhesions
La proposta va teñir un resso immediat. La premsa va dedicar nombrosos comentaris al tema i les adhesions comentaren a arribar. No solament de molts particulars, sino d'entitats, d'associacions, de grups i'd'organismes.
Jusrament el Comité Exccutiu de la Cambra Oficial
de Comeri; i Industria de Girona, en la seva sessió del 28
d'agost, havia considerar la conveniencia de convocar un
congrés o simposium sobre la incidencia del turisme a les
comarques gironines. El Pie de la Corporació, en la seva
sessió plenária del dia 26 de setembre, va recollir les crides formulades per Presencia i Eí Correo Catalán i va
acordar fer totes les gestions necessáries per tal de recollir idees i aglutinar interessos fins a fer possible la convocatoria d'un debat obert sobre la problemárica de la
Costa Brava, del que la Cambra podría ser l'organisme
promotor, impulsor i coordinador.

Els objectius
El dia 18 de novembre de 1975, convocats per la revista
Presencia, representants de la majoria d'entitats i organismes
adherits es reuniren al local social de la revista i establiren
per unanimitat els objectius primordials del Dcbat:
«a) Fer-se resso de la inquietud popular davant deis
problemes actuáis de la Costa Brava.
b) Analitzar la insatisfacció col-lectiva respecte al seu
escat actual, estudiant les causes i processos que han conduVt a aquesta situació.
c) Recollir tota mena d'aporcacions que piiguin servir
de base per a un desenvolupament mes racional i huma de
la Costa Brava en el marc de les comarques gironines.
d) Nomenar una Comissió Executiva, encarregada de
promoure el Debat»(4)La Comissió Executiva
La Comissió Executiva va quedar constituida tinalmcnt
amb la partlcipació de les entitats següents:
- Departament d'Estructura i Política Económica de la
Facultar de Ciéncies Economiques i Empresarials de
la Universitat Autónoma de Bellaterra.
- Revista Presencia, de Girona.
- Equip de Treball «Problemática territorial a la Costa
Brava».
- Comunitat Turística de la Costa Brava.
- Ponencia de Turisme del Congrés de Cultura Catalana.
- Casal del Montgrí, de Torroella de Montgrí.
- Cambra Oficial de Comen; i Industria de Girona, i
Cambres de Comerg, Industria i Navegació de Palamós i de Sant Feliu de Guíxols.
Els components d'aquesta Comissió van ser reclutats entre
les entitats adherides a la iniciativa que van fer acte de presencia a la reunió del dia 18 de novembre. La composició de la
Comissió va suscitar algunes critiques, com la de la Revistn de
Pakifrugell, dolguda peí fet que Presencia «s'atorgués unilateralment la representació de la premsa gironina» i recelosa peí fet

Alguns deis assistents
a la reitníí) preparatoria
delDebaide 18
de novembre de 1975.
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que "dins la peculiar estructuració {o potser milkir dcstriicturació) de !a Oísta Brava, alyuns
deis organísmes presents dins
el Costa Brava Debat potser hi
han cingiit. o encara hi teñen,
for^a part ¿c culpa, o almenys
ncasió de remenar-hi. 1, és ciar,
_. ser al mateix temps juCge i
part, és diíícil»{5).
Els coMoquis previs
El dia 17 de mar? de 1976 es reunia per primera vegada la
Comissió Executiva del Debat al saló de sessions de la
Cambra de Comerf i Industria de Girona, convocada peí
president de la Comissii'i de Turisme de la Corporació que
va assumir, tal com havia desitjat, el paper de coordinadora

Corporació, Joan Ferrer i Santaló. Aquest, amb el pseudonim ¿'Amateur, va publicar al diari Los Sitios vuit arricies
titulats "El Debat vist de prop», amb la crónica viva de
totes i cada una de les sessions preparatóries i de les impressions i inquietuds que s'bi van manifestar i recollir(6).
El temari
Un cop celebrats els coMoquis, la Comissió Executiva va
ter públic, peí mes de juliol, el Temari del «Debat Costa
Brava», centrar en tres grans Ambits:
«Ir. Aspectes tísics i terriforials.
2n. Aspectes económics.
3r. Aspectes humans i vida coMectiva»(7).
A partir d'aquest esquema s'encarregaren les ponéncies
básiques i s'obrí la porta a les comunicacions d'entitats,
grups o persones que volguessin iMustrar la temática general
amb referéncies a problemes o iniciatives concrets.

del Debat.
En aquesta reunió es va fixar un programa inicial de
coMoquis a celebrar a diverses localitats de la costa, per tal
de presentar i divulgar el Debat, i recollir albora opinions
sobre el propi terreny tot aplegant la máxima informació
possible per al tutur tractament deis temes.
Els coMoquis se celebraren durant el.s mesos d'abril i
maig de 1976 a den poble.s del litoral: Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Tossa de Mar, Llangá, Calonge, Blanes,
Torroella de Moncgrí, l'Escala, Palamós i Palafrugell.
Els col'loquis, celebrats amb parricipació molt nodrida,
comptaren amb la presencia de professioiíals destacats en
diversos ámbits {arquitectes, economistes, sociólegs, ecólegs) i es mogueren al volranr d'unes preguntes esquematiques que facilitaven la intervenció de cothom: «Ens agrada
la Costa Brava tal i com és avui? Ha millorat o ha perdut en
aquests líltims any.s.' En quins aspectes positivament o negativament? Com la voldríem en el futur? Qué podríem fer
per millorar-la?" Els col-kiquis van ser moderats personalment per David Marca, president de la Comissió de Turi.smc de la Cambra de Girona, assistit peí vicesecretari de la

Les sessions
Si l'adhesió d'entitats i grups a la proposta de celebracíó del
Debat havia estat intensa i extensa, mes espectacular fou
encara la contribució a les seves tasques amb l'aportació deis
rreballs que es presentaren al Uarg de les sessions i que, en la
seva gran majoria, recull ara aquest Ilibre. El programa definitiu del Debat establí la seva celebració en forma itinerant
a sis punts diferents del litoral per culminar a Girona.
La sessió inaugural va teñir lloc el dia 20 de novembre
de 1976 a l'Hotel «Royal Playa» de Platja d'Aro, i l'endemá
es va celebrar una nova sessió al «Centre Excursionista
Montclar» de Sant Feliu de Guíxols. El Debat va continuar
els dies 27 i 28 de novembre a la «Societat Recreativa Unió
Fraten"ial" de Roses, i va assolir el moment de máxima participació popular durant els dies 4 i 5 de desembre al cinema
-Montgrí» de Torroella, on les sessions varen trohar el marc
de tres exposicions que recollien l'arquitectura de la població,
els aiguamolls CEiipordanesos i la desfeta ecológica del Ter. La
continuació de les tasques del Debat tingué lloc el dia 8 de

Reunid amb els ponenis
deis col-loqiíis previs
al Debat, el mes de juliol
de 1976.

A ladreta.
doendñ del Debat
al Teaire Municipal
de Girona,
el 18 de desembre
de ¡976.
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desembre a la Casa de Cultura de Palamós. i durant els dies
II i 12 del mateix mes a ia Casa de Cultura de Lloret de Mar.
La sessió de cloenda
Finalment, el día 18 de desembre, tingué lloc la sessió de
clausura del Debat al Teatre Municipal de GiR>na, pie de
gom a gom i amb l'ambient carregac d'expectacío. La lectura
de la Declaració Final «Per la Costa Brava», -reproduída
íntegramcnt en aqucst dossier- va ser acollida amb gran
entusiasme. Justament en el mateix escenari s'hi havia cclebrat, el 10 d'agost de 1935, una «Conferencia de la Costa
Brava» convocada per la Conselleria d'Obres Publiques de la
Generalitat republicana, per tal d'intentar resoldre - e n hona
part abans que es produVssin- els problemes del litoral. La
guerra civil va impedir la concrcció d'aquells plans, pero el
Debat era la demostració visible de la voluntat de connectar
altra vegada amb aquell esperit trencat. La Declaració Final
reclamava "un doble marc d'autonomia I de democracia
amb la recuperació plena de les ultimes institucions que han
configurat la historia de Catalunya», singular circumloqui
amb el qual s'evitava el mor encara impronunciable de
«Generalitat». I el desig d'entroncar amb el passat va quedar
ben explícit en les paraules que van precedir la lectura del
documenr final: «Si els homes de 1935 no van poder portar
endavant el seu somni, els de 1976 ens acostem al caliu de
les seves iMusions tan llargamcnt trepitjadcs i hi encenem la
flama d'una no\'a Uuita per una Costa Brava mÍllor»(8).
El clima
Una trobada d'aquelles característiquea no s'hauria pogut
realitzar ni uns mesos abans ni -per estrany que sembliuns mesos després. Uns mesos abans, perqué la dictadura
feia difícil la reunió de la gcnt i la Iliiire expressió de les
idees. Uns mesos després, perqué la progressiva aparició de
la democracia va desviar l'atenció general cap a plantejaments de política electoral, i la mateixa presencia deis
partits i sindicats com a tais hauria fet inviable o molt
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laboríos un d e b a t u n i t a r i . Es va e n c e r r a r , dones, el
moment just per consumar una experiencia cívica única.
El Debat visque les dificultats i també els avantatges de
la transició política. No es va comptar amb les fomiacíons
que encara eren clandesrines, pero es va reunir gcnt de la
composició ideológica i social mes diversa i es va obtenir un
tast d'allo que després s'anomenaría el consen.s. No hi va faltar l'acusació de «ter política», insinuació típica de l'epoca
que se suposava veturosament liquidada. La revista barcelonina Editur, que inicialment s'havia adherit al Debat, va dir
en un editorial, un cop celebrades les ducs primeres sessions:
«El Debat se encamina más bien por los caminos de la política y de la sociología, que por los senderos de los problemas
técnicos y profesionales de candente actualidad». La Comissió Executiva del Debat va respondre amb una réplica contundent, llegida per David Marca en obrir les sessions de
Torroella: «Voldríem que Editur ens assenyalés els límits de
l'economia, de la sociología, de treball, de Tadministració i
de la veu del poblé, i ens els separes deis límits de la política.
Aquesta ratUa subtil de diferenciació ningú no s'atrevirá a
establir-la mai. Si escoltar la veu de la Costa Brava i els seus
problemes, estudiar-ne les causes i buscar-ne les soluciona és
fer política, benvinguda sigui la política».(9)
El Debat tampoc no va poder comptar amb l'ajut d'uns
ajuntaments sorgits del poblé, perqué encara no s'havien
celebrar les primeres eleccions municipals. Peí que fa ais
ajuntaments del franquisme, el distanciament va ser quasi
total. Alguns alcaldes que, per fi, van decidir fer-se presents
a la sessió de clausura, van haver d'escoltar aqüestes paraules del discurs final de Joan Cías: «Hi ha un fec altament
significatiu, i és l'abséncia quasi general en el Debat -amb
excepcions que cal salvar i agrair- de les persones que es
diuen autoritats sense ser-ho, puix tots sabem que el contingut de l'autoritat és essencialment moral. Vist l'abast de la
cormpció administrativa i política, vist el seu servilisme al
caciquisme i les aliances amb els responsables de la desfeta
de la Ctista Brava, vistos el seu menyspreu per la justicia, la
seva insensibilitat a la bellesa i la seva ineptitud, ens han
fet un favor en no venir».(10)
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L'edició deis treballs

Dos anys després de la seva
cclcbració, el 1978, la Cambra
de Cümer^ i Industria de Girona va donar c o m p l i m e n t a un
deis o b j e c t i u s p e r s e g u i t s peí
Debat: la publicació íntegra de
^

tots els seus treballs. El Debat
es convertí en el llibre monu-

mental del mateix t í t o l ( l l ) , de tres-centes pagines en gran
format, amb el text de totes les ponencias, comunicacions i
manifestos aportats a les diverses sessions. El Debat s'oferí
sencer al record deis participants, a la sorpresa deis indiierents, a la consulta deis estudiosos i al judici deis crítics. Mai
n o s'havia aplegat fins aleshores una d o c u m e n t a c i ó tan
diversa i tan completa sobre la problemática del litoral. El
volum, ja exhaurit, pero de consulta i de citació obligadas,
constitueix el mes gran esfor^ realitzat fins ara per presentar
una retlexió conjunta sobre el passat i el present de la costa
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com a base del seu futur.
Narcís-Jordt Aragó és pifriodista i va ser mcmbre
de la Comissió Executíva de! Debat Costa Brava.

LES ADHESIONS

ELS l'ONENTS

Aipfcstcs si'm les nifi'wis íjiie es rail adherir e^tn-essament a la idea de ia celebrado (l'iin Dehai sahre ¡ii Costa lírai'H, a ¡>ardr de la ¡noposía llameada per
Presencia, i (¡we, coiii'ocíiííes a la reuriiii lrre¡xiraii)ria del 18 de 7i(jt'eTiiÍ7re de
¡975, iiüiTienareii la Comissió Execiiáva del condes:

Persones i entiláis que van intervenir
en el Debat amh la preseniíicrií i lectura de /jiineiicie.s i/o comunicacions:

Ajuntament de Castell-Plutja d'Aro.
Cambra Oficial de Conieri; i Industria de Girona.
Cambra Oficial de Comen;, Industria i Navefjació
de Palamós.
Cambra Oficial de Comerg, InJú.srria i Navejiació
de Sant Feliti de Guíxols.
Casal di.4 Moncgrí, de Torroella de Montgrf.
Centre Excursionista Empordan&s, J e Figueres.
Centre d'EstiiJis Tecnics Ttirístics J e Barcelona.
Cenrre d'lniciarives Turístiques de Fipueres.
Coblegi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tecnics
de Girona.
Coblegi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i Balears,
Delegació de Girona.
Colla Excursionisra Cassanenca, de Cassa de la Selva.
Comunitat Turística de la Costa Brava.
Dcpartamenr d'Esiructiira i Política Económica de la
Facultat J e Ciencias Empresarials de la
Universicat Autónoma de Beüaterra.
Equip de Treball "Problemática territorial ii la Costa Brava».
Escola de Turisme -Femín Agulló-, de Girona.
Facultat de Filosofia i Llecres del Coblegi Universitari
de Girona.
Pimencia de Turisme del Congrés de Cultura Catalana,
Secretariat diocesa de Justicia i Pan de Girona.
Skal Club J e la provincia de Girona.
Societat de Pesca Esportiva "La Canya», de Girona.
Revista Antpurdán, J e Figueres.
Revista Ancora, de Sant Feliu de Guíxols.
Revista Ediliir, de Barcelona.
Revista Reciill, de Blane.s.
Revista di; Palafrugell, J e Palafrugcll.
Revisra Proa, J e Palamós.
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Alonso J e MeJina, Ma. Assumpció
Aragay i PraJes, Joan-JorJi
Aragó i Masó, Narcís-JorJi
Arbós, Emili
Artau,Narcís
Assemblea de Catalunya a Palamós
Bellaparl, Jordi
Btiada, Martí
Boscb i Reitg, Ignasi
Broggi, Albert
Cals iGüell, Joan
Camarasa, Josep Ma.
Carreras, Jo.sep Ma.
Casahuga, Antón i
Casáis, Consol
Cervera i Flotats, Benet
Cboy i Tarrés, Antoni
Colomer i Trias, Josep
Comas, Jordi
Comissió de Defen.sa del Ter
Domenech i Moner, Joan
Escriba i Serra, Joan
Esteban i Noguera, Juli
Esiivill, Jordi
Ferrer i Girones, Francesc
Filella, Salvador
Folch i Guillen, Ramón
Font. A.
Fulla, Ferran
Giró, Francesc
Güell, Ma. Dolors
Guillamec i Lloveras, Jaume
Herce Vallejo, Manuel
Jiihert i Gruart, Joaquim

Marca i Cañellas, David
Marín i Asensio, Manuel
Massaguer i Mir, Ramón
Massallé i Solanellas, Miquel
Martí, Josep
Molinas, Marisa
Monge, Miguel
Montero, J.
Mov, Pop. Defensa J e la Natura
Munraner i Pascual, Josep Ma.
Nadal i Casaponsa, Dolors
PareCa, Enric
Picamal i Morató, Rosa Ma.
Polo, Lluís
Pons i Antón, Ignasi
Raurich, Josep Ma.
Ribas, Concepció
Roldan, Santiago
Romaguera, Ramón
Roque, Llufs
Ros Hombravella, Jacint
Rubio, Manuel
Sargatal, Jordi
Senenf-Josa, Joan
Serra i Pardas, Manuel
Sicart, Fen-an
Teixidor i FeÜp, Caries
Testar, Antoni
Tibau i Ribot, Narcís
Tossas, Joaquim
Turró i Vicens, Joan
Unió Je Pagesos J e l'Emporda
Vázquez Montalbán, Manuel
Velasco i Batüe, Eulalia
Vicente i Roma, Josep
Villar, Rafael
Xirgo, Joan
Zimmeinann, Andrés
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Declaraciófinaldel Dehat, llegida al Teatre Municipal de Girona
en Vacte de cloenda, el ¡8 de desembre de 1976.

Per la Costa Brava
EL DEBAT C O S T A BRAVA, concebut com una plata-

forma de discussiü pública i oberta sobre la problemática
del litoral, ha arribat a terme.
El seu contingLit és sumament divers i complexe.
Malgrat aixo, les erititats integrants de la Comissió Execiitiva, elegides entre totes les adherides, acceptem la
presencia en el Debat d'unes bases d'acord majoritariament defensades, de manera que, salvant les diferents
opcions fináis deis grups i persones que hi han intervingut, creiem que han de ser proposades com a orientadores de l'esfor^ col-íectiu urgent del nostre poblé per aconseguir un desenvolupament mes racional í huma de la
Costa Brava.
I . Ambit físic i territoria!
El Debat ha detectat:
— La contaminaciü creixent del mar i de les platges per l ' a b o c a m e n t de les deixalles i l'afluéncia
d'aigües residuals.
— La contaminació deis rius a m b mortaldat de
milers de peixos i extínció total d'espécies autóctonas a
causa de residus industriáis i deis detritus doméstics de les
aglomeracions urbanes.
— L'erosió i la transformació irreversibles de hoscos
i muntanyes.
— La destrucció de la natura, la degradació progressiva del medí ambient i la perdua de la quietud, del silenci, de la qualitat de la vida.
El Debat proposa, com a alternatives a aquesta
situació;
— La depuració per mitjans artificiáis de la contaminació química provinent deis abocaments industriáis.
— La construcció d'estacions depuradores i d'emissaris submarins adequats per eliminar la contaminaciü de
tipus doméstic.
— La preservado deis hoscos evitant la tala d'arbres
i encara mes la substitució de les especies tradicionals per
altres de foránies.
— La protecció definitiva deis indrets que teñen
interés científic, botánic i zoologic, alt valor ecologic o
qualitat paisatgística, amb creació de reserves integráis
tant en el medi terrestre com en el subaquatic, i amb la
declaració d'aquests indrets com a zones protegides.
— L'establiment de formules que peniietin la creació
de grans espais públics peí lleure, com a compensació a
I'accelerat procés de privatització de l'ús de l'espai costaner.
El Debat ha detectat també;
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— Una manca de consciéncia del passat que porta a
un desinterés pels nuclis histories, deixats sovint al
marge de tota protecció i de tot control urbani'stic.
— La inexistencia d'una política adequada de protecció del paisatge.
— La ineficacia deis organismes teóricament creats
per a defensar-lo.
— La manca d'una normativa concreta i efica? per
exercitar aquesta defensa.
El Debat proposa:
— La declaració urgent de Pares Naturals.
— La formulado de píans de protecció ¡ de remodelació.
— La planificació urbanística global de tota la costa
en el marc de l'ordenació territorial de Catalunya.
— La creació d'un urgan autócton de planificació
unitaria per a tota la franja litoral, vinculat ais corresponents órgans de planificació i gestió comarcal.
El Debat també h a detectat:
— Una gestió urbanística pública posada al servei
indirecte de la gestió privada, mancada de previsió i duta
a tenue amb una técnica caduca.
— Una planificació urbanística que, amb l'excessiva
qualificació de sol urbanitzable i una execució incontrolada, ha agreujat notablement l'especulació.
— U n a gestió urbanística privada que s'ha reduit a
la parcel-lació i a la venda de sol sense contribuir a la
creació de servéis.
— Una acció estrangera mes especulativa encara que
l'autüctona, amb circuits tancats de difusió del producte.
— U n a técnica urbanística endarrerida, vinculada a
models atomitzadors, mancada d'estudis seriosos i llancada a la utilització excessiva de la fórmula de ciutat-jardí.
— Uns servéis tardans, desequilibrats, incomplets i
desprovistos de plantejament unitari.
El Debat proposa com a alternatives:
— La potenciació del sector públic i la Umitació del
paper planificador de la iniciativa privada.
— La presencia en els organismes públics d'un nombre suficient de técnics seleccionats en funció de la seva
capacitat i no d'altres consideracions.
El Debat ha detectat:
— Una atenció tardana per part de 1'Administrado
en la provisió d'infraestructures viáries básiques que, si
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han millorat l'accessibilítat a la costa, també han provocat efectes especulatius considerables.
— Una programació de la xarxa viáña que oblida
totalment les necessáries relacions de la costa amb les
comarques interiors.
— Uns tra^ats en els quals sovint prevaleixen els
criteris del benefici de les grans empresas constructores i
concessionáries pri vades.
— Una xarxa secundaría indiferenciada i transformada en suport inadequat de servéis.
— Una quantitat excessiva de viaíitat provinent de
la parcel-lació, de manteniment costos i de desfavorable
incidencia paisatgística.
— La desatenció sistemática deis víais histories i la
privatització deis recorreguts costaners tradicionals.
El Debat proposa:
— Una especialització de la xarxa viária segons els
usos, les necessitats i les previsions de cada cas.
— La regulació a través deis plans d'ordenació urbana i territorial de les noves expectativas urbanístiques
creades per la miUora d'accessibilitat que proporciona
Tampliació de la xarxa viária.
— Una política de conservació deis camins naturals
avui abandonats.
— Una accíó decidida en el camp de les comunicacioris i transports que, al costat de l'ús del cotxe privat i
de la previsió d'aparcaments, fomenti al máxím la dotació i la utilització deis sistemes de transport coMectiu.
— Una dotació d'aparcaments que no alteri la morfología tradicional deis nuclis urbans i les característiques
deis seus elements principáis com les places i singularment els passeigs marítims.
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2. Ambit aconomic
El Dabat ha detectat:
— Que l'economia del litoral de Gírona ha assolit
un grau d'espacialitzacíó que hom considera perjudicial.
— Que, al llarg deis quínze últíms anys, les noves
inversions industriáis s'han concentrat, de manera gairehé exclusiva, en el sector de la construcció i industries
auxiliars.
— Q u a la p o l í t i c a e c o n ó m i c a del passat h a
coMaborat amb la lógica capitalista a l'agreujament de
la situació.
— Que no hí ha hagut una política de sol industrial.
El Debat proposa:
U n a planificació democrática a escala nacional i
comarcal.
— Una política económica catalana que lluití per a
conegir ais desequilibrís comarcáis.
— L'ampliació de la base económica de la franja
litoral amb u n a política d'astímul i l ' a s s e n t a m e n t
d'indústrias compatibles amb el n^nteniment da la qualitat ambiental de la vida i qua no plantegin conflíctes a
las actuáis funcions residenciáis í turístiques de la costa.
— Una oferta real i coordinada de sol industrial an
els municipis costaners i la no dispersió de l'assentament
industrial.
— La creació d'un sector públic ben dimensionat,
autonom, democrátic, ágil i nat.

El Debat ha detectat també:
— Una despreocupació continuada per la problemática portuaria comercial.
— La infrautilitzaciü de la capacitar deis ports existents, l'existéncia d'infraestructuras inadequadas i d'utillatge deficíent.
— El perill d'una prolifaració dascontrolada de ports
asportius, fets sobre el terreny de domini estatal i d'ús
públic, i així com de bases náutiques amb ocupació
directa i privatització de trossos da platja, els promotors
deis quals, amb l'excusa de correspondía a una suposada
demanda turística, defensen en realitat els interessos
d'uns pocs privilagiats an perjudíci de la coMectivitat.

El Debat ha datectat també:
— Q u e el sector turístic, i mes especialment la
industria hotelera, arrossega una llarga crisi de la qual,
una política triomfalista, protagonitzada per una administraciú inepce, n'és causa determinant.
— Que l'acció oficial ha estat injusta amb la Costa
Brava.
— Qua el manteniment de reglamentacions absurdament uniformades i l'existéncia d'un sistema d'ajudes i
Ilicéncies propi a l'arbitrarietat i al padrinatge, sempre
jugant en contra de les empreses patites, son en bona part
responsables de la greu dependencia i situació del sector.
— Que la manca d'institucions lUuras i democrátiques ha accantuat la debilitar de l'oferta turística i ha
impedit la creació del clima necassari per donar suport a
una actuació amplia i coharent en l'ámbit da la promoció turística.

El Debat proposa:
— Que la soluciü a les necassitats portuarias comerciáis s'aÍTonti a partir d'un planejament científic, serios i
democrátic.
— Que la planificació deis ports esportius es faci de
forma conjunta i amb criteri restríctiu donada l'escassetat de platja i de costa disponibles, ubicant-los en els
indrets en els quals estiguín d'acord amb les condicions
del paísatga i del medí marí, sense destrucció de Tantom
ni perjudici de la vida col-lectiva ja existant.

El Debat proposa:
— La instauració d'una política turística nova que,
das de Catalunya, valori, raspecti i atengui degudament
el turisme i la seva industria.
— Una política qua cerqui la reestructuració i la
consolidació d'aquest sector.
— L'organització da l'oferta i al disseny de tota una
estrategia d'acció pública per ajudar a millorar les condicions sota les quals es produeix actualment la contractació amb les empreses intermedíáries de turisme.
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— La revisió de la política de preus i la de les reglamentacions deis diferents subsectors.
— Defugir les proraocions genériques del passat i
reforjar l'oferta de la Costa Brava amb la de les comar'
ques de l'interior.
El Debat ha detectat:
— Que en les activitats del sector primari, en especial l'agricultLira i la pesca, una política d'abandó i de
menyspreu ha coMocat els seus homes en situacions discriminatóries i, sovint, de marginació.
— Que el domini exercit pels monopolis í la gran
magnitud assolida peí fenomen de l'especulació del sol
ha perjudicat greument la prodúcelo agraria.
— Que la implantació turística i residencial s'ha fet
ignorant la qualitat de les terres ocupadas.
El Debat proposa:
— L'adopció urgent de mesures que garanteixin ais
pescadors, de manera definitiva, Uocs d'abric adequats
per a les seves barques, en el maro d'una política d'atenció al sector pesquer i d'explotació racional de les riqueses del mar.
— El foment, en el camp, a la creació de cooperati'
ves de producció i comercialització.
— La fixació de preus remuneradors per la producció
agraria, la planificació d'aquesta i l'endegament d'una
política antimonopolista.
— La reestructuracíó de l'ensenyament i la sanitat
rural així com la del servei veterinari.
— Una política crediticia que faci que els diners del
camp es quedin al camp i que s'enforteixin les caixes
rurals controlades per persones elegides per la pagesia.
El Debat també ha detectat:
— La descapitalització de les Hisendes Locáis en
tant que fet generalitzat davant del gran creixement deis
servéis que han d'atendre.
— L'impacte negatiu sobre les Hisendes Locáis del
fenomen de la segona residencia.
El Debat proposa:
— La necessitat de potenciar les Hisendes Locáis,
cosa que exigeix una reforma fiscal que, ultra caracteritzar-se per la seva progressivitat, tingui presents les partículars necessitats i Testacionalitat de les mateixes en els
municipis turístics.
— Una reforma fiscal que permeti la recuperació per
part de la comunitat de les plusválues i que actuí com a
mecanisme de compensació del greu contingut especulatiu de Tactual model economic.
El Debat ha detectat, finalment:
— Que les expectativas de treball de la gent de la
costa son for^a limitadas i que l'emigració deis joves és
freqüant:
— Que les personas que treballen en el sector turístic procedeixen, en la seva major part, d'una immigració
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temporal i que realitzan la seva feina, sovint, sota unes
condicions deplorables.
— Que es constata un endarrariment deis salaris
cobrats a l'hostelaria en relació a d'altres sectors.
El Debat proposa:
— Que els treballadors puguin agrupar-se, de manera immediata, en sindicáis Iliures per a la defensa de llurs
reivindicacions.
— Que s'obligui al compliment rigorós de les reglamentacions laboráis i al de les condicions pactades en les
contractacions coMectives pels representants autentics
deis treballadors.
3. Aspectes humans i vida coMectiva
El Debat ha detectat:
— Que els homes i els pobles del litoral han estat
fortament traumatitzats i transformáis per la inundació
del fenomen turístic.
— Que la irrupció del turisme ha provocat un trencament amb la vida tradicional i un falsejament de les
fonts populars de la cultura.
— Que el turisme no ha arribat a ser prou una oportunitat de relació i de comunicació entre persones i
pobles diferents, sino que hi ha predominar la relació
mercantil entre gent que consumeix i gent que subministra.
— Que juntament amb l'abandó progressiu de moltes de les feines tradicionals en favor d'altres mes facils o
más rendables s'ha produit una adulteració sensible de
les relacions humanes.
El Debat proposa:
— La recerca de formules de convivencia democrática mútuament enriquidores.
— L'astímul ais ateneus, casinos, cooperatives i a
tots aquclls órgans coMectius populars que sobreviuen i
en els quals encara és viva la tradició de la costa, i la creació de noves entitats en la mateixa direcció.
— El foment d'estudis locáis i comarcáis i la creació
de museus informatius i vius a través deis quals es conservin i s'expliquin les relíquies d'un passat irrenunciable.
— La salvaguarda o la creació d'espais d'ús col-lectiu, de propietat pública o social privada, que siguin veritables espais de Uibertat cívica i popular.
— La incorporado deis forasters a les forces autoctones mes conscients de cada població, per emprendre
conjuntament una tasca de defensa del que queda, de
recuperació de la riquesa perduda i de resrabliment de la
vida cívica compartida en plenitud.
-El suport a una premsa local i comarcal amb capacitat de resposta a les axigéncies informativas populars
del litoral.
El Debat ha detectat:
— U n equipament escolar insuficienc, amb carencia
de centras docents i de mestres.
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— Una educació descoiinectada de la realitat concreta del seu ámbit, amb problemes específics derivats de
rheterogene'ítar de Talumnat com a fruit de Tallau immigratori provocat per la incidencia del fenomen turístíc.
El Debat proposa com a altematives:
— El renaixement de les institucions que refemiin
l'estlmació deis infants per la térra i valorin la manera de
ser de la seva gene.
— L'augment deis recursos oficiáis canalitzats per
institucions descentralitzades.
— La creaciü d'associacions de pares i l'actuació mes
decidida deis organismos ja existents per tal d'impedir la
perduració d'una escola desarrelada i amorfa.
— La promulgació de les nomies legáis indispensables per tal que la llengua, les formes de vida, les tradicions valides i la historia de la Costa Brava penetrin
decisivament a les escoles.
— L'augment de centres de Formació Professional
d'aquelles especialitats que son mes necessáries a la vida
de la costa.
El Debat ha detectat, finalment:
— Una sanitat subdesenvolupada a tot el litoral.
— Una medicina preventiva inexistent.
— Una medicina assistencial amb déficits de metges
i de Hits que a l'estiu assoleixen nivells escandalosos.
El Debat proposa:
— La correcciü deis percentatges deficitaris.
— La creació de departaments d'higiene pública i
d'unitats assistencials básíques a cada poblacio important
de la costa.
El Debat ha detectat, finalment:
— Una admínistració local depauperada, vinculada
ais capitals locáis, mancada d'imaginació i d'íníciativa,
no elegida peí poblé i desprovista per tant de representativitat, sotmesa a la vegada a una admínistració «provincial» burocratitzada i a una administració central dispersa en les competéncies i desconeixedora de les realitats autentiques
de cada lloc.
— Una impossibilitat de participado
directa del poblé en els assumptes que
l'afecten directament.
— U n a facilitat e v i d e n t per a la
corrupció en l'ámbit de les institucions i
corporacions publiques mancades de tot
control democrátic.
El Debat proposa:
— U n a administració d e m o c r á t i c a í
a u t o n ó m i c a , v i n c u l a d a d i r e c t a m e n t a la
Costa Brava, especialitzada técnicament i
amb una bona dotació económica.
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— Uns ajuntaments elegits democráticament, veritablement representatius, dotats deis mitjans técnics adequats i deis mecanismes necessaris per a correspondre en
cada cas a les necessitats i desitjos Iliurement expressats
per la voluntat popular.
Manifest final
— T o t e s les a l t e m a t i v e s que proposa el Debat
només serán possibles en un doble marc institucional
d'autonomia i de democracia.
U n marc en el qual Tautonomia permeti el desenvolupament equilibrat, la inversió racional deis fons públics
en les actuacions prioritaries, i la resolució deis problemes pels propis interessats amb llurs propís recursos.
U n marc en el qual la democracia doni favorablement al poblé el seu legítim protagonisme, i a la comunitat la capacitat d'organitzar-se a si mateixa, el dret
d'atorgar-se els seus propis organs de govern Uiures i
representatius, la possibilitat de revocar-los i substituirlos quan es desviín deis objectius o normes fixats coMectivament, i en definitiva, la forga necessária per assumir
totes les conseqüéncies d'una societat pluralista basada
en el diáleg i en la convivencia creadora.
Autonomía í democracia que volen dir, per damunt
de tot, la recuperació plena de les ultimes institucions
que han configurar la historia de Catalunya, la reivindicació de les quals ha esdevingut avui un clam popular
indiscutible.
Aquest esforg que cal fer per a la recuperació de la
Costa Brava ha de ser entes a la vegada com un servei a
tots els catalans i a tots els homes de les mes diverses procedéncies que han convertit la Marina de Girona en un
port d'arribada, en un descans peí eos o per l'esperit, en un
lloc de treball o de lleure i, sovint, en una segona patria.
La Costa Brava que propugnem ha de ser una costa
arrelada en la seva propia historia i recobradora deis
valors mes auténtics del passat; ordenadora deis errors i
superadora de les limitacions del present, o orientada cap
a la constmcció d'un futur que asseguri la
salvació, conservado i potenciació del seu
espai físic, economic, cultural i social, al
servei deis homes que l'habiten.
Girona, 18 de desembre de 1976

Departament d'Estructura
i Política
Económica de la U A B .
Setmanari
"Presencia». Equip de treball «Costa
Brava». Comunitat Turística de la Costa
Brava. Ponencia de Tiirisme del Congrés
de Cultura Catalaria. Casal del Monígrí'.
Cambres de Comerg i Industria de Girona i de Comerg, Industria i Navegado
de Palomos i Sant Feliu de Guíxols.
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