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er un repás a les p o n é n c i e s i
comunicacions que ara fa vine
anys es v a n p r e s e n t a r al ja
historie «Debat Costa Brava»
significa enfrontar-se a un bon
gruix de lletra escrita que traspua sentiments i aptituds ben diverses. No
debades el moment poli'tic i la conjuntura
social que llavors es vivien feren aplegar al
v o l t a n t d ' u n a mateixa proclama pensaments realment heterogenis, moltes vegades mes empesos per la rauxa que no pas
per arguments fruir d'una serena
reñexió.
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N o pretenem, amb aqüestes primeres paraules, centrar cap mena
de crítica cap a un suposat excés
d'apassionament d'alguns deis participants a aquelles jornades en els
temps de la transició. Ben segur que els
cops que reberen for^a deis protagonistes
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d'aquella crucial etapa de la nostra historia
justifiquen a bastament qualsevol paraula i
expressió eixelebrada o rancuniosa. Pero
també és cert que a Thora d'efectuar una
análisi rigorosa que ens permeti establir
graus d ' e v o l u c i ó respecte ais momenes
actuáis ens caldrá destriar bé el gra de la
palla o, potser mes ben dit, alio que foren
posicionaments i parers fruit de determinades vivéncies que deixaren posit, de les
dades mitjanament objectivables.
Els que per qüestió d'edat no tinguérem
l'ocasió de participar a la conferencia, tan
sois hem pogut saber el que allá es va coure
a través d'alguns comentaris enteranyinats
peí pas del temps, així com -básicamentper la publicado de les actes que amb posterioritat es van fer. Aquests documents,
deis quals sovint desconeixem la trajectoria
del seus signants i el grau de complicirat
que mantingueren amb la resta deis particiRevista de Girona / núm. 180 gcner - fi;brt;r 1997

pants al Debat, és el material amb que
ens ha calgut trebaílar i a partir dei
qual n'hem tret les nostres propies - i
també parcials- conclusions.
El planejament urbanístic i I'ordenació del territori: esperances frustradas
mes enllá del Debat
A les darreries del 1976, un any
mes tard de la mort del dictador, Catalunya tot just es refeia d'un llarg lapsa da
negació de les Ilibertats i del fet nacional. En l'optica d'aquells moments,
mirar entere suposava recordar una
Costa Brava feréstega i virginal, que
havia estat impunement saquejada pels
poders economics i les classes dominants de Toligarquia espanyola, a redós
d'un ordre polític que els afavoria en
contra de les classes populars. 1 la varitat
és que, a banda de sentencies mes o
manys demagogiques com la que ara us
haurá sembtat llegir, en la seva concreció en els fets aíxo era realment així. En
el període que abraca des da l'inici del
turisme com a f e n o m e n de masses
-década deis 6 0 - fins a la finalització del
régim franquista i la constitucíó deis primers ajuntaments democrátics - a n y
1979-, es desenvoluparen al litoral gironí un bon nombre de processos constructius altamenc impactants peí seu
entom natural. Entre aquests hi destaquen for^a urbanitzacions a les Gavanes, el complex d'Ampuriabrava aixecat sobre les restas de l'antic estany de
Castelló o el Club Mediterranée, a la
regió del cap de Creus. Tanmaceix, fou
també durant aquest temps que es produí l'accelerar craixement i puixan^a
del conjunt de nuclis turístics de la faixa
litoral (Roses, l'Escala, l'Estartit, Begur,
C a l e l l a , Palamós, S a n t A n t o n i de
Calonge, Platja d'Aro, Sant FeUu de
Guíxols, Blanes i Lloret de Mar, com a
mes represantatius), els quals s'han
mantingut en permanent expansió fins
ais nostres dies(l).
El s e n t i m e n t c o m ú de Tépoca
davant el desassenyat creixement urbanístic a la zona litoral i la transcendencia peí seu propi futur turístic queda
perfectament reflectit en aquest fragment extret de la comunicado «Acció
urbanitzadora a la Costa Brava», de
l'arquitacte i urbanista Juli Esteban, i
presentada al mataix Debat:
«Probablement, la transformactó
mes important de les qua s'han produít a

la Costa Brava en aquests anys d'explotaciü desaforada deis seus recursos és la que
resulta de l'acció urbanitzadora que ha
sofert. M'acreviria, fins i tot, a dir que és
al fenomen que cal teñir en compre an
primer lloc, si el que ens plantegem és la
supervivencia d'aquest conjunt de valors
geografics, paisatgístics, economics i culturáis que entenem compresos an el nom
de Costa Brava. 1 aixo per dues raons:
ir. Els recursos de la Costa Brava
están astretament Iligats al seu territori.
2n. Les actuacions de transformació del territori han de ser consideradas
com a fets irreversibles».
Davant pronunciaments tan cont u n d e n t s com aquest i u n a n i m i t a t s
com las que es produiren al mayeix
"Debat Costa Brava" i al llarg deis primers anys de la transido política, semblava ciar que l'expansió urbanística a
la regió litoral havia tocat sostra dafinítivament, i que el futur de la gestió
turística passava per criteris for^a mes
restrictius i de preservado deis valors
naturals del territori. Pocs anys mes
tard, paró, restaurada la democracia al
nostre país i amb institucions escollides
Iliurement i amb plens poders per ordenar a voluntat el territori, les coses no
variaven pas excessivament. A n s al
contrari, el ritme de predació del paisatge se seguía mantenint i sense perdre for9a, ara pero darrera l'escut d'uns
ajuntaments democrátics í d'una suposada voluntat del poblé.
Ingenuítat i desencís, aquests son
els dos mots qua - a m b una certa perspectiva histórica- millor s'avenen a
l'hora d'analitzar el que es va dir i preveure en el transcurs d'aquellas jomades itinerants. N o pas en va, per un
cantó, forga deis participants al Debat
supeditaren el redregament de la desesperada situació urbanística a la recuperació de les institucions democrátiques i
de les Ilibertats nacionals. Malauradament, els ajuntaments escollits per la
cobejada voluntat popular i els órgans
d'autogovern recobrats mantingueren
durant molts anys actituds igualment
permissives que els seus danostats ancecessors, amb atemptats a Tentom tant o
mes denunciables que els parpetrats al
llarg del franquisme per forces que ens
havien dit provenien d'altres contrades.
T a n m a t e i x , el desencant per la
incapacitat de les noves institucions de
corregir una situació que en moltes oca-
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sions havia estat qualificada com d'altament preocupant, així com el sentiment d'impoténcia deis nostres gestors
urbanístics, es feia del tot palés al
" D e b a t U r b a n í s t i c sobre la C o s t a
Brava», celebrar al parador d'Aiguablava (Begur) a les darreries de 1989 i
organitzat per la demarcació de Girona
del Col-legi d'Arquitectes de Catalunya. Deu anys després que la Generalitat
de Catalunya promogués -conjuntament amb els ajuntaments- una campanya per a la revisió de la totalitat del
planejament urbanístic fruit deis temps
de l'antic régim, semblava el moment
adequat per tal d'exposar i debatre els
resultáis que havien ofert la nova normativa d'ordanació elaborada en l'etapa
democrática. 1 el cert és que les conclusions no pogueren ser mes decebedores.
«Hi ha projectas bésties que han estat
aprovats amb la benedicció de tothom», «Els arquitectes ens hauríem
d'avergonyir. Som en bona part responsables de la catástrofe urbanística»,
«Hem assimilat de forma mimética el
progrés i la construcció», «La Llei de
Costes ha arribar quan prácticament no
hi ha teneny per protegir», son algunes
de les frases per a la historia que es
pogueren sentir al llarg de les sessions.
Representants polítics, urbanistes,
arquitectes, economistas, estudiosos del
territori, absolutament tots els participants a les jornades, coincidirán an la
poca efectivitat d'un planejament que
an teoría havia de portar-nos a una ordenació mes racional del sol da la Costa
Brava. Si bé semblava haver-se assolit
una certa contenció respecte a les previsions anteriors, en cap cas la nova normativa deixava d'estar al servei d'una
progressiva expansió de la trama urbanitzada. Els allá reunits pogueren comprovar amb prestesa el graii distanciament
entre els seus propósits i la crua realitat,
només fent una ullada a alió que hom
podía veure des deis ampies finestrals del
saló on es desenvolupaven els actes(2).
Alguns conflictes urbanístics particul a r m e n t e x a s p e r a n t s , en temps de
democracia i autogovem
D'engá de la r e c u p e r a d o deis
órgans d'autogovern (el 1977, amb al
restabliment de la Generalitat provisional), Catalunya ha adquirit competencias gairebé exclusíves en alió que és
l'ordenacíó del sol i la gestió del medi
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ambient. Es per aix6, dones, que s'han
fet especialment desesperarles decerminades decisions de polítics i gestors en
relació a árees del ten-itori amb un valor
ecologic o paisatgístic contrastat, mes si
tenim en compre la seva clara contradicció amb les reiterades moscres de
penediment coMectiu davant del desori
urbanístic a la Costa Brava, les qiials des
de diversos fonims i cenacles hem anat
sendnt al llarg de tots aquests anys.
Si bé son molts els projectes que
després de la celebració del "Debac
Costa Brava" han agredir els nostres
paisatges, uns deis que mes cua ha portar és el que afectava els aiguamolls de
País, lloc on es pretenia construir una
marina residencial amb capacitar per a
6.000 persones. Aquesta zona aigualosa, condemnada peí Pía General del
municipi el 1986 -paradoxalment, feia
n o m é s tres anys que a m b euforia
s'havia crear el Pare N a t u r a l deis
Aiguamolls, a I'Alt Empordá- i acabada de sentenciar per la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat, únicament va poder ser rescatada mercé a
la voluntariosa actuació -altra volcade la societat civil, així com per posterior decisió deis tribunals, els quals
decretaren la necessitat de protegir-la
emparant-se en una propia llei del Parlament de Catalunya{3). Qui ens havia
de dir, dones, que després deis generáis
actes de constricció com els que es produTren a la fi del franquisme caldria
practicar encara amb insistencia el
sofert exercici de convencer uns i altres
-els represenranrs deis tan desitjats
ajuntaments democrátics i els gestors
de Tautogovern de C a t a l u n y a - de la
necessitat de preservar de l'especulació
el darrer reducte d'aiguamoll de la
comarca del Baix Empordá.
Els complexos residenciáis per a la
práctica del golf son altres actuacions
urbanístiques que en aquests últims anys
h a n anat empastifant el conjunt del
territori, precisament en un país amb
una nubla tradició per a la práctica
d'aquest esport. Mentre alguns han reei28

xit, altres sojomen latents en els respectius plans d'ordenació,tot esperant conjuntares economiqueS que els siguin mes
favorables. Especialment dramátic és el
cas del club de golf de Guaira, emplazar
al bell mig de la plana del Baix Ter i
sobre una superficie de mes de 100 ha
d'ancigues closes i dunes fossils. Aprovat
l'any 1989, les previsions fixen la construcció de 162 habitatges, una cinquantena de les quals ja prostitueixen amb la
seva provocadora aleada el conjunt
d'aquests pamtges. Encara ara ens costa
creure que equips técnics amb criteris
objectius o gestors imparcials poguessin
donar el vistiplau a una actuació tan
lesiva per a l'entom com aquesta. Al seu
redós, ranmateix, no hi han faltat al
llarg d'aquest temps altres projectes com
la regulació del cabal del riu Daró -ja
execurat- o noves promocions immobiliáries (a Fontanilles, per ex.) absolutament desaforades. Alio mes trágic, pero,
és que moltes d'aquestes operacions,
presentades en el seu moment davant
de l'opinió pública com a paradigma
d'excel-lent iniciativa económica per la
regió on s'establiren, han esdevingut
auténtics fracassos empresarials(4). El
resultar ha esrar una pérdua de capital
per aquells que pretenien fer diners, í
una important degradado del territori
e n els sectors o n les a c t u a c i o n s ja
s'havien iniciat.
L'afer de la platja de Castell, al
municipi de Palamós, s'ha convertit
també en els darrers temps en un conflicre vergonyanrmenr habitual ais micjans
de comunicaciü. Tor i que el cas es rroba
ara en mans del Tribunal Suprem, la
máxima instancia judicial de Catalunya
ja ha hagut d'esmenar la decisió presa per
l'Ajuntament de la vila i l'administració
catalana, que havien qualificat la zona
d'urbanitzable. En aquest procés, la
manca de criteris clars i el grau de desorientació col-lectiva han anibat fins a
l'extrem d'haver de decidir mitjan^ant
referéndum -12 de juny de 1994^ entre
el mantenimenc del paratge o bé la seva
urbanització (situació tan sunealista com
si ara ens poséssim a votar sobre la conveniencia d'enderrocar o no la Catedral
de Girona per a instal-lar-hi un conjunt
d'oficines i una sucursal bancária). A la
fi, crista victoria en bé de la preservació
de l'indret, que evidencia encara mes el
fracás social de no aprendre deis errors
del passat ni de copsar el significar d'un
progrés ben entes.

Factors d'análisi actuáis, tendéncies i
elements de pronóstic
De ror el que fins ara s'ha assenyalat, hom por deduir que si bé la cojuntura política i les trajectories de pensament coMectiu han anat variant amb el
pas deis anys, les actuacions damunt el
territori han estat en la seva concreció
igualment d'expansives i d'ocupació
progressiva al llarg de tot aquest temps.
La década deis 90 en qué ens trobem
presenta pero, per un costat, elements
totalment concordants amb les orientacions desenrotllistes que fins aquí hem
descrit, mentre que per l'altre s'observen petits e l e m e n t s diferenciadors
d'ordre divers que ja a hores d'ara - t o t i
que només de manera sectorial- han
significar Ueugers canvis de tendencia.
En el capítol deis elemenrs que
determinen una preocupanr continuítat
en les línies de desenvolupament turístic fins avui mantingudes podem destacar l'execució i planejament de les
grans infraestructures viáries i de tota
mena, enteses com a símbol de progrés i
modemitat. En aquest sencit, son ja una
realitat les variants de Palamós, Calonge, Castell-Platja d'Aro i Santa Cristina
d'Aro, el condicionament del ñus viari
de la costa d'Alou -t.m. de Llagostera-,
així com la remodelació de la N-260
d'accés des de la Garrotxa fins a Figueres i la C-650 de País a Torroella de
Montgrí. Tanmateix, semblen ja propers els treballs de desdoblament de la
carretera C-260 de Figueres a Roses, la
perllongació de l'autopista A-19 fins a
Blanes i Lloret, les rondes de la Bisbal i
Torroella de Montgrí - a m b un nou
pont sobre el riu Ter-, l'adequació de la
C-252 de Cor^á a Vilamalla (tra9at que
uneix les comarques de l'Alt i del Baix
Empordá), així com el macroprojecte
de desdoblament del que es coneix com
Yanella de les Gavarres, constituida per
les carreteres C-250 de Girona a Sant
Feliu de Guíxols i C-255 de Girona a
P a l a m ó s ( a m b d u e s , amb les seves
corresponents variants).
Un altre fet també significatiu és la
revifalla de les grans operacions immobiliáries i de caire especulatiu (complexos
residenciáis per a la práctica del golf, instal-lacions portuáries, grans espais recreatius i de Ueure,...), ara pero emmascarades rere models aparentment altematius
com la promoció d'ofertes «de qualitat».
En aquesta línia cal situar-hi la promoció

Revista de Girona / ni'iiii. 180 ^cner - fcbrcr 1997

Edificacicms a Roses.

que des de diversos ámbits s'ha anat
efectuant sobre la construcció d'un gran
pare temátic a la Costa Brava, una vegada constatat l'éxit del ja existent a les
comarques tarragonines. N o posem en
dubte la conveniencia d'iniciatives com
aquesta per sostenir el desenvolupament
economic de la zona i incrementar el seu
p o t e n c i a l turístic, pero sí que hem
d'advertir deis efectes altament impactants que aquesta mena de projectes
teñen damunt Tentom. Les seves grans
superficies d'ocupació contribueixen
dramaticament ais efectes tal! i barrera
sobre els hábitats naturals i els seus elements biologics, i també a distorsionar
les unitats paísatgístiques i a atomitzar
encara mes el territori. Mes enllá del
projecte en si mateix, esdevenen igualment ferotges les dinámiques urbanístiques i economiques que aconsegueixen
imposar en les árees generalment ben
preservades en qué acostumen a implantar-se. Aspectes i consideracions com
aquests cal que es diguin obercament i
sense embuts, a fi i efecte que tots
puguem saber alio que hom guanya, pero
també alio al que ja per sempre mes
renunciem a donar suport - a vegades
cegament entusiasta- a aquesta mena
d'iniciatives. Davant de les grans operacions urbanístiques, d'equipaments o
infraestructures, el tan usat subterfugi de
la minimitiació de l'impacte esdevé una
excelsa enteléquia, incapaz de resistir el
mínim balaní; cost-benefici ambiental.

C o n t r á r i a m e n t , i com a factors
novedosos i/o rupturistes amb la situació mantinguda fins ara. hem d'assenyalar, en primer Uoc, el sorgiment
d ' u n a e f e r v e s c e n c i a deis a s p e c t e s
mediambientals en tots els ámbits de la
societat. Bé que sovint ha estat mes
una aparen9a que no pas una constatació(5), la veritat és que la incorporació
del factor ambiental ha servit per atorgar un mínim prestigi a aquesta disciplina i per rescatar-la d'un cert pou
d'oblit i marginalitat dins del qual i fins
no fa pas gaire havia estat immersa. A
nivell de determinacions polítiques i
peí que fa ara al nostre ámbit d'interés,
cal destacar dues decisions que h o m
creu que teñen el seu origen en aquesta
nova sensibilitat social. Una d'elles és
la desconsideració -l'estiu de 1992- per
part del Depc. de Política Territorial i
Obres Publiques de la polémica autovía
de la Costa Brava, contemplada ja peí
Pía de Carreteres i que havia de dtscórrer paral-lela a la costa a una distancia
d'entre 2 i 4 km de la línia litoral. Els
motius al-legats per la C o n s e l l e r i a
foren els elevats costos mediambientals
que una obra com aquesta comportaría.
Tot i aixo, caldria també en aquests
moments qüestionar-se si el conjunt
d ' a l t e r n a t i v e s adoptades (execució
d'accessos, variants i desdoblament
d'antigues vies) no representa greuges
ecologics igualment significatius. Tanmateix, una altra resolució prou trans-
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cendent del Govern de la Generalitat
ha estat la d'adoptar criteris altament
restrictius en la política de construcció
de complexos náutics, fet aquest que ja
ha tingut les seves primeres conseqüéncies, l'any 1994, amb la negativa -esperem que inamobible- a la realització
deis ports de País i de Begur.
La creaciü l'any 1991 de la Conselleria de Medi Ambient s'ha de considerar també com una clara resposta
política a aqüestes noves inquietuds
coMectives. La forga moral que en tot
moment li ha atorgat el seu nom, el fet
d'ésser un organisme de nova creació,
així com una gestió prou encertada{6),
han possibilitat que aquest estament
administratiu hagi estat capag d'introduir parámetres de qualitat altament
interessants, a la vegada que es presentí
en ocasions com un auténtic contrapoder, prou valerós com per fer prevaler
els seus criteris d'actuació. En aquest
sentit, cal no oblidar el pes específic
deis organismes amb els quals la Conselleria de Medi Ambient s'ha hagut
sovint d'enfroniar, moltes vegades
representats a la mateixa executiva del
govern cátala. La retallada pressupostária que ha patit aquest departament,
pero, fa trontollar ara per ara la seva
credibilitat i capacitat de gestió, molt
especialment en el camp de la planificació deis espais naturals protegits(7).
Aquesta tendencia a una major preocupació peí factor ambiental s'ha vist
també reflectida en la subtilesa de les
noves fornies d'implantació turística i de
seducció social utilitzades per promotors
urbanístics i d'infraestructures. Obtenir
el vistiplau a una determinada proposta
ja no és prácticament possible si no
s'ecologitza el projecte i es mostra com a
altament respectuós amb l'ecología de la
zona. Cal, dones, tranquil-litzar la societat sobre la pretesa bonanza i inocuitat
que peí medi teñen les noves iniciatives
empresarials i d'implantació d'obres
publiques, Perillosament massificada la
primera línia de costa, i d'acord amb les
noves tendéncies i sensibilitats del
moment, l'enganyifa del turisme de qualitat no ha estat altra cosa que un trist
pretext per continuar realitzant alió que
alguns anys enrere hom podia fer sense
donar excessives explicacions. Aquells
que fins no fa pas gaire han tingut com a
únic objectiu entaforar el máxim nombre de gent en el mínim espai possible,
ara s'erigeixen en estrategues i creadors
29
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d'un nou model turístic, cínicament
parapetats darrere d'una suposada cura
per l'entom i el medí ambient. En última instancia, cap altra cosa que una
creixent voluntar de seguir promovent
models turístics a k a m e n t expansius,
manllevant dia a día potencialitats
naturals i ecológiques al conjunt del
litoral.
U n altre aspecte transcendent a
l'hora d'analitzar la situació actual i
establir elements de pronóstic ha estat
la definitiva aprovació -l'any 1 9 9 2 del Pía d'Espais d'Interés Natural, altrament conegut com PEIN. Aquest catáleg de zones preservades pot convertirse, a mig termini, en element clau a
l'hora de determinar el límit máxim de
creixement de la zona urbanitsada en
alguns sectors especialment conflictius
si ens atenem a les expectatives d'edificació. Una cosa ben diferent, pero, és
la crítica que també podríem fer a
aquest pía si ens referíssim a la normativa básica de protecció que estableix,
les possibilitats que obre a futures ocupacions, així com l'exasperant tardanza
en la seva aprovació. En aquest sentir,
cal aclarir com a trista anécdota que
durant els sis anys en qué s'allargaren
els trámits (1986-19920), alguns deis
espais que inicialment es pretenien
incloure, o bé havien desaparegut per
complet o bé havien reduít de manera
s u b s t a n c i a l la seva e x t e n s i ó sota
l'embat urbanístic.
L'estat del territori a ía Costa Brava.
Els espais naturals protegits
A la Costa Brava, per les seves particulars característiques, sembla del tot
evident una dependencia inicial directa
entre l'entom físic o paisatgístic i el seu
éxit com a destinado turística de primer
ordre. Paradoxalment, pero, Texplotació
del sector s'ha fonamentat en gran mesura en una constant fagocitosi del territori
i els propis recursos naturals. Al Debat
d'ara fa vint anys ja es va posar de manifest aquesta dramática contradicció. Es
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per aquest motiu, dones, que a banda de
reivindicar un major control polític i
administratiu sobre la planificacio i el fet
urbanístic, for^a de les comunicacions
insistiren en la conveniencia d'estahlir a
la Costa Brava un seguir de reserves
naturals inenunciables dins d'una política d'ordenació racional del territori. Es
tractava del cap de Creus, el cap Norfeu,
el Montgrí, les Gavanes i el massís de
Cadiretes. Les illes Medes, els aiguamolls
de l'Empordá i el curs baix del riu Ter i
les seves ribes foren també espais deis
quals se'n destaca la transcendencia o
problemática ecológica que patien.
A grans rrets, totes aqüestes zones
han mantingut fins avui la seva conformaciü, així com el paper d'elements
paisatgístics i naturals de primer ordre
en el conjunt del litoral. Altra cosa és
l'estat de protecció o la normativa específica de qué han estat dotats per tal de
presevar-ne els seus valors. Si bé els
aiguamolls altempordanesos i les illes
Medes disposen de reglamentació propia ja des de l'any 1983(8), la resta de
les zones hagueren d'esperar fins el
1992 -setze anys després del Debat- per
tal que el Pía d'Espais d'Interés Natural
els atorgués un mínim reconeixement.
Entre aqüestes, al cap de Creus i al cap
Norfeu, inclosos a c t u a l m e n t en un
mateix ámbit, tot jusr ara s'hi discuteix
un avantprojecte per a la protecció de
la zona. Les G a v a r r e s , l'espai mes
ámpliamenr reivindicar per la seva
important superficie i la situació poc o
molt central en el conjunt de la Costa
Brava, sembla que será dotat en un
fiitur imminent d'una normativa especial com a mesura preventiva, després
de diversos intents mal reeixits d'estahlir al massís un gran pare natural.
El Ter, que l'estiu abans del Debat
Costa Brava havia catalitzat les íniciatives en bé de la recuperació del nostre
entorn(9), continua encara sense que
es reconegui la seva transcendencia
com a element vertebrador del territori
i com a excepcional exponent deis eco-

sistemes de ribera. Les campanyes de
sanejament que fins ara s'han endegat,
centrades en el control de les emissions
a la llera i en la depuració de les aigües,
han menystingut sistemáticament els
hábitats naturals que s'hi representen i
la funció del riu com a ens biológic. De
no variar aquesta erronia concepció
-igualment estesa al conjunt de cursos
fluvials del país-, hom corre el perill de
comptar en un futur amb un Ter tan
pobre com endre^at.
El fet que les ponéncies sobre patrimoni natural presentades al Debat se
centressin al voltant d'unes árees concretes, l'hem d'entendre com l'exemplificació en uns grans espais del desig
d'assolir una racional ordenació del
conjunt de la Costa Brava, cosa altrament ben manifesta en algunes de les
comunicacions a l'entom de la planificacio urbanística- Dissortadament, no
disposem de dades que ens revelin
l'estat d'ocupació de la franja litoral a
mitjans de la década deis 70, així com
les seves expectatives urbanístiques. El
contrast d'aquesta informació amb les
circumstancies actuáis ens serviría per
analitzar, de forma comparativa, el tractament i prevísions que conjuntures
polítiques i socials ben diferents han fet
de la nostra costa, entesa aquesta en tot
temps com a principal actiu d'un territori i del seu sistema economic.
De la revisió al planejament deis
22 municipis que conformen el front
marí de la Costa Brava, hom observa
en aquests moments que deis 216,1 km
de litoral, 117,7 km están ja urbanitzats
o teñen la qualificació d'urbanitzables
{la qual cosa representa el 54,5%). Per
comarques, la Selva és la mes afectada
peí fet constructiu (amb 23,2 km urbanitzats deis 26,8 km possibles - u n
8 6 , 5 % - ) , seguida del Baix Empordá
(48,3 km sobre 74,3 km - u n 6 5 % - ) .
L'Alt Empordá, finalment, és la comarca que es manté mes ben conservada,
amb 46,2 km (40,2%) urbanitzats deis
115 km possibles(lO).
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Alt Empordá
Baix Empordá
La Selva
Total

km de costa

km urbanitzats
0 urbanitiables

km inclosos
dins del PEIN

115
74,3
26,8
216,1

46.2 (40,2%)
48.3 (65%)
23,2 (86,5%)
117,7(54,5%)

56,2 (48,9%)
31,9(42,9%)
3,3(12,3%)
91,4(42,3%)
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Camp de golf som el Montgó.

Si hom realitza una análtsi detallada del territori, observarem, a la
comarca de l'Alt Empordá, l'existéncia de dues grans árees on la franja
costanera s'ha conservat llíure de processos urbanístics: el cap de Creus i
l'espai central del golf de Roses, entre
aquest municipi i el de l'Escala. En el
cas del c a p d e C r e u s , el c a r á c t e r
emblematic del massís i una peculiar
orografía de ben segur que han impedit una major extensió de la taca urbanitzada, básicament -llevar deis sectors del Club Meditenanée i Montjoial voltant deis nuclis de Port de la
Selva i C a d a q u é s . En aquests dos
municipis i en els de la resta del sector
n o r d fins a r r i b a r a la c o s t a de la
Marenda (Llanca, Colera i Portbou),
s'ha mantingut una certa harmonía i
esponjament de les construccions, de
tal manera que no s'hí manifesta el
carácter agressíu envers el territori
c o m sí q u e passa en m o l t s a l t r e s
indrets del nostre litoral.
A l ' A l t E m p o r d á , l'altra g r a n
zona lliure d'actuacions urbanístiques
és la corresponent ais espais protegits
deis aiguamolls i, molt especialment,
a la franja compresa entre les desemb o c a d u r e s deis rius M u g a i Fluv i á t i l ) . A b a n d a de petits sectors
prou discordants com son els que trobem a la desembocadura del Fluviá i
a la platja de S a n t Pere Pescador,

a q u e s t a b a d i a es v e u f o r t a m e n t
i m p a c t a d a per les p o b l a c i o n s de
Roses i l'Escala (amb les seves urhanitzacions annexes que s'enfilen pels
pendents del cap de Creus i el Montgrí, cosa que les fa e x t r e m a d a m e n t
visibles), així com pels complexos
turístics de Santa Margarida - t . m . de
Roses- i Empúria-brava - t . m . de Castelló d'Empúries.
Al Baix Empordá la implantació
urbanística és for^a mes accentuada i,
com a gran espai poc o molt intacte
ú n i c a m e n t hi trobem el massís del
Montgrí, entre els nuclis de l'Escala i
l'Estartit. Mes al sud, la badia del Ter
apareix ocupada en primera línia per
un bon nombre d'urbanitzacions que
h a n atomitzat perillosament el que
fóra una extensa zona de maresmes i
aiguamolls, avui día representades
per les basses del Ter Vell, la gola del
T e r i els s a l i c o r n a r s a n n e x e s a la
bassa del Era Ramón, així com pels
aiguamolls de País, a la desembocadura del Daró o rec del Molí. En el
cas d'aquesta zona de badia, ultra la
incidencia sobre les comunitats naturals q u e suposa q u a l s e v o l p r o c é s
constructiu, cal significar l'impacte
visual derivar de l'alt volum de les
edificacions, sobretot aquelles situades a la b a n d a sud de la platja de
País, entre la gola del Daró i les instal-lacions de Radio Liberty.
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Begur és molt probablement un
deis municipis de la Costa Brava amb
unes majors potencialitats naturals,
pero que al mateix temps ha patit un
procés de degradació mes ferotge i
agressíu. 1, lamentablement, moltes de
les a c t u a c i o n s que h a n a c a b a t de
donar l'estocada definitiva a aquests
emblemátics paratges han tingut Uoc
en a q u e s t d a r r e r p e r í o d e de vida
democrática. La catalogació dins del
PEIN d'algunes zones d'aquest terme
respon mes a la voluntar de mantenir
darrers vestigis o a evitar situacions
vergonyants com fóra l'exclusió de
Begur de la relació de municipis amb
árees d'interés, que no pas a l'existéncia real d'espaís n a t u r a l s a m b una
cerca extensió i mínimament estructurats. I qui d'aixo tíngui dubtes, que
faci només una uUada a la configuració d'aquestes zones hipotéticament
preservades les quals, conjuntament
amb les del terme veí de Palafrugell,
ressegueixen edíficacíons i adopten
una posició intersticial enmig de les
árees urbanitzades.
Palafrugell ha d e s e n v o l u p a t
també importants actuacions urbanístiques al voltant de les cales de Tamariu, Llafranch i Calella, que han portar a una ocupació prácticament total
de la primera línia de costa. Al sud de
la zona del Golfet i fins arribar a Tarea
de Castell, és on trobem encara una
franja prou significativa de rocams i
pinedes en un bon estat de conservació. Mes enllá de cala s'Alguer - t . m .
de Palamós- i fins traspassat el nucli
de Sant Feliu de Guíxols, el conjunt
del litoral és un continu d'edificacions
i de zones amb processos urbanístics
poc o m o l t c o n s o l i d a t s ( a q u í
s'ínclouen municipis tan turístics com
Palamós, Calonge - S a n t A n t o n i de
C a l o n g e - i Platja d'Aro). Al sud de
Sant Feliu, el massís de Cadiretes és el
darrer deis grans espais de la Costa
Brava que mantenen encara unes certes qualitats paisatgístiques, tot i la
discordant presencia deis sectors urban i t z a t s de C a n y e t , S a l i o n s o cala
Giverola. Ja de pie dins de la comarca
de la Selva i per sota de Tossa de Mar,
Lloret i Blanes han colonitzat práctic a m e n t per c o m p l e t la seva franja
litoral, Uevat de petites zones com les
de cala Moltó - t . m . de Tossa-, 1'Águila - t . m . de B l a n e s - , a i x í com el
darrer q u i l o m e t r e fíns arribar a la
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desembocadura de la Tordera, ara per
ara ocupat per diverses instaMacions
de camping.
Si bé aquesta és la descripció que
en aquests moments podem fer de la
faixa costanera, Tanálisi del que s'ha
vingut a anomenar segona línia no és
pas gaire mes favorable. En tota aquesta amplia zona s'hi han desenvolupat
tot un seguit de processos constructius
liigats al lleure i a l'activitat residencial,
moltes vegades amb el pretext de fiígir
de l'atrafegament i de la densítat d'habítatges ran de mar. Tanmateix, és aquí
on es concentra la xarxa d'accessos i
variants, fortament potenciada en els
últims anys com a conseqüéncia de la
creixent massificació deis principáis
nuclis turístics. Els efectes que toces
aqüestes obres t e ñ e n sobre l'entorn
natural son a l t a m e n t preocupants i
prácticament irreversibles, Malgrat les
mesures restauradores i de minimitiació
a m b i e n t a l que r e g l a m e n t á r i a m e n t
s'imposen, el balang és clarament negatiu, ja sigui per les conseqüéncies directos tais com l'esquarteramenc del territori i la segregació deis hábítats naturals,
ja siguí pels efectes derivats fruít de
rincrement de la demanda de sol i de la
dinamítzació deis processos urbanístics i
especulatius. En aquest sentit, cal significar Taita densicat d'edíficacions que es
donen a hores d'ara al voltant de vies
com la de Figueres a Roses, de Blanes i
Lloret, de Girona a Palamós o de Placja
d'Aro a Girona.
Com a auténtic paradigma de zona
d'accés en un estat de d e g r a d a c i ó
important podem significar la regió de
la valí d'Aro, área on la concentració
urbanística i d'infraestructures ha assolit densitats capaces de desfigurar completament la seva realitat paisatgística,
així com de reduír al mínim les possibilitats naturals d'enlla^ biologíc entre
els massissos de les Gavarres i de Cadiretes. Aquesta problemática s'ha vise
encara mes agreujada després de la
recent remodelació deis accessos viaris
de la costa d'Alou.
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Els límits del creixement turístic
i la qualitat del paísatge
Davant d'aquesta dinámica que
fins ara hem descrit, i si ens atenem a
les diverses velocitats d'implantació i
caracteritzaciü deis processos urbanístics a la Costa Brava, hom pot preveure en els propers anys una constant
expansió de la trama urbanitzada. La
c r e i x e n t sensibilitat ecológica que
sembla observar-se pot alentir en difc'
rent mesura o minímitsar els efectes
d'aquest procés colonitzador, tot i que
de manera espontánia i sense la consi'
deració de propostes altament restric-tives per part de l'administració, difíc i l m e n t s'aconsegueixi variar-ne el
signe que determina una progressiva
davallada de la qualitat del paísatge í
deis seus valors naturals.
Perqué, on és el veritable límit del
creixement turístic a la Costa Brava?
En quina mesura podem seguir expan'
dint la trama urbanitzada i la xarxa
d'infraestructures sense que l'entorn
paisatgístic se'n ressenci? I quin és
I'estat de les comunitats naturals que
poblen aquest territorí cada cop mes
fragmentat i discontinu? Els p e n s a '
ments mes pessimistes - o mes optimistes, qui sap!- pronostiquen que amb
l'inici del nou mil-lenni les árees del
Pía d'Espais escabliran el límic máxim
del creixement urbanístic a la Costa
Brava. Deis 91,4 km de litoral que
actualmenc gaudeixen d'una protecció
básica, pero, cal desconsiderar-ne les
zones vestigials que es circumscríuen a
pocs metres ran de mar per la presen'
cia imminent de les edificacions. Son
la major part de les árees conegudes
g e n é r i c a m e n t com M u n t a n y e s de
Begur - t . m . de Begur i Palafrugell-,
alguns sectors deis Aiguamolls de TAlc
i del Baix Empordá, així com petits
espais de la zona definida com Massís
de Cadiretes. D'aixo se'n deriva que,
segons aquell criteri, la franja total
que hom pot suposar estalvi d'edificacions (si mes no la línia situada entre
la m a t e i x a costa i els 250 m térra
endins) quedi reduída a 79,8 km, la
qual cosa representa tan sois el 36,9%
de Textensió del litoral gironí.
La fragmentació deis ecosistemes
i de les grans unitats paisatgístiques
és ja avui día un fet real a la Costa
Brava. I la tendencia que hom observa afavoreix encara mes aquest esmi--

colament i la desestructuració de les
comunitats naturals. Únicament
árees com el cap de Creus, els aiguamolls altempordanesos, el Montgrí o
el massís de C a d i r e t e s m a n t e n e n
unes superficies i c a r a c t e r í s t i q u e s
ecologiques d'una certa relleváncia.
La resta del territori, o bé ha estat ja
definitivament desmantellada, o bé
sembla assumir les funcions de reservatori d'espai per quan algú decideixi
trobar-hi usos mes productius que no
pas els de simples zones agrícoles o
forestades.
El paísatge costabravenc és cada
cop mes un paísatge urbanitzat. Els
entorns naturals, tanmateix, semblen
haver de quedar restringits a les zones
legalment establertes. I amb aixo no
volem pas expressar que el n o s t r e
desig fóra un litoral intocat i feréstec,
absent de qualsevol trafa h u m a n a .
Ans al contrari, paisatges secularment
habitats adquireixen sovint la seva
major signifícació quan la presencia
humana hi és encara viva i constant.
Pero parlem sempre d'una petja savia
i racional, on l'explotacio del territori
i el manteniment deis recursos naturals es facin perfectament compatibles. A ía Costa Brava, vint anys després del Debat que semblava havia de
significar el definitiu punt d'inflexió,
la irracionalitat i la mala gestió continúen arraconant els valors paisatgístics tradicionals, crasUadant-los únicament i exclusiva ais dominis de les
reserves i a les árees administrativamenc protegides.
En aquest sentit, cal també significar que els espais naturals establerts
durant aquest temps han estat immediacament incorporacs a l'oferta turística de la zona, menystenínt-se el seu
paper com a elements estructuráis i de
racionalització del conjunt del territori. Les árees preservades, dones, lluny
de constítuir-se en models de gestió
integral exportables a la resta del país,
assumeixen la funcíó de zones museu
que han de rivalitzar amb pares aquátics i discoteques de moda per atreure
l'atenció d'aquells qui ens visiten.
Trist destí per a uns paratges que ens
h a v i e n arribar a treure el son, que
hagin de mercadejar per mantenir un
particular compte de resultacs que justifíqui les suposades renuncies que es
feren quan - a m b recan^a- hom decidí
conservar-los.
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Eí desviament de I'AIOK.

La manca d ' u n o r d e n a m e n t global
que racionalitzi els usos del territori i
la implantació immobiliária, d'infraestructures i equípaments
Una de les principáis mancances
que de forma crónica afecten el nostre
litoral, és la inexistencia d'un ordenament que reguli i planifiqui a una escala
de treball adequada els diferents usos i
funcionalitats del territori, estableixi els
límits máxims de creixement i situí
d a m u n t l'espaí els possibles equipaments i infraestructures. Aquest no
seria, sense cap mena de dubte, el deslíorigador ais greus conflictes d'identitat
que pateix la Costa Brava, malgrat que
és molt probable que en la seva discussió i debat trobéssim motius de solució
a algunes de les problemátiques plantejades. D'aquesta forma, si mes no, ens
podríem estalvtar ensurts de darrere
hora davant de la indefinido í el grau
d'incertesa en qué en molts aspectes ens
movem, sempre atents a les conjuntures
polítiques i ais fluxos economics i especulatius que en tot temps planegen
damunt la costa. Mes enllá deis fórums i
cenacles - e n cap cas vinculants- en
qué tots hem coincidit regularment al
llarg d'aquests anys, l'elaboració d'una
estrategia unitaria serviria per tal que
cada col'lectiu exposés les seves autentiques intencions, i perqué les conclusions adoptades esdevinguessin acte de
compromís obligat.

La Llei de Política Territorial {Llei
23/1983, de 21 de novembre) determina ja al seu moment els objectius i
criteris per a l'elaboració del Pía Territorial General de Catalunya (PTG), a
la vegada que establia Pámbit i les
característiques deis Plans Territoriais
Parcials (PTPs) i deis Plans Territoriais
Sectorials (PTSs). Tot just dotze anys
mes tard, el Parlament de Catalunya
a p r o v a v a un aigualic P T G (Llei
1/1995, de 16 de mar^) que ben poca
cosa aclaria sobre el futur de la nostra
costa. De PTSs n'ht ha actualment
quatre en vigencia. Son, per ordre
d'aprovació, el Pía de Sanejament, el
Pía de Ports Esportius, el Pía de Carreteres i el Pía d'Espais d'lnterés Natural.
De PTPs no n'hi ha encara cap d'elaborat, tot i que hom preveu que el sector de la Costa Brava s'inclogui dins el
que s'anomena ámbít de les comarques
gironines, escala poc adient per afrontar amb rigor la tasca de planificacio i
endrega que al nostre litoral li convé.
La n e c e s s i t a t d ' u n a o r d e n a c i ó
urbanística de rang superior al del
municipi ja es va posar de manifest en
algunes de les ponéncies presentades al
Debat d'ara fa vint anys. N o debades
en aquells moments s'estaven efectuant
els treballs previs a la planificacio de la
subcomarca de la Bisbal, fet que conclauria l'any 1982 amb l'aprovació del
Pía G e n e r a l d'Ordenació d'aquesta
zona. Pocs mesos mes tard (1983), es
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donava també el vistiplau al planejament c o n j u n t deis municipis de la
regió de Figueres. Ara per ara, pero,
existeixen ja acords (any 1996) de la
Comissió d'Urbanisme de Girona que
autoritzen la desagregado de les entitats que els formen, les quals podran
elaborar la seva propia normativa.
La manca d'unes directives a seguir
en el planejament deis municipis de la
nostra costa ha portat a situacions veritablement grotesques. A la badia del
Ter, per exemple, els pobles de País i
de Begur tramitaren durant alguns anys
sengles projectes de port esportiu, ambdós en una mateixa platja i separats
Tun de l'altre no gaire mes de 2 km.
Fins que el 1994 la G e n e r a l i t a t de
Catalunya no es manifestá clarament
en contra d'aquestes iniciatives era del
tot graciós veure les mútues desqualificacions i les corredisses per veure qui
p r e s e n t a v a a b a n s els papers. Mes
dramátic és el cas deis clubs per a la
practica del golf on, a la zona del Baix
Ter (t.m. de País i Gualta), n'hi ha dos
de constru'its i un en projecte, els quals
es distancien entre ells escassament
1,50 m (amb tristesa podem afirmar
que a l'área s'hi dona la major densitat
d'instal-lacions d'aquesta mena del
continent).
L'enlíuernament d'algun polític
davant l'esplendidesa deis projectes
ofertats, així com la pretesa solució a la
revifalla de les sempre eixutes arques
municipals, h a n convertit la Costa
Brava en una opulenc bagassa a la qual
tots semblen tenir-hi dret. Es així com
en forga casos els consistoris s'han presentat com els principáis avaladors de
les grans propostes urbanístiques i de
tota mena, contribuint decisoriament a
Tactual estat de desordre i de desfiguració paisatgística.
Catalunya, símbol de l'europeítat i
bressol d'importants canvis conceptuáis en els mes diversos ámbits de
l'activitat social i de la técnica, no ha
estat capag encara d'embastar altres
models de desenvolupament realment
a l t e r n a t i u s , que facin c o m p a t i b l e s
l'explotació deis recursos turístics, el
manteniment de l'activitat económica
i la preservació deis valors naturals i
paisatgístics del territori. El desplegament de recursos de tota mena que en
aquests últims anys s'han invertit en la
consolidado de Tactual model turístic
i de creixement economic a la Costa
33
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Brava bé que es podía haver esmergat
en la promoció i recerca de noves formules imaginatives de desenvolupartient que permetessin una explotació
soscenible deis recursos del territorí,
tothora finits i limitats. Ajomar decisions d'aquest ordre - i amb el risc que
se'ns titlli d'apocalíptics-, únícamenc
ens pot portar a progressius estats de
migradesa ecológica i, en el cas de
logiqucs sicuacions de penediment, a
substanciáis increments deis costos
-economics i socials- de reconversió.
Mentre aixo no passi, ens haurem de
continuar exercitant en í'elaboració
d'articles i la celebrado de coMoquis
sobre els mals de tota mena que afecten i destrueixen la Costa Brava. Vint
anys després del Debat, d'aixo sí que
realment n'hem aprés.
Ramón Fortiá és bióleg.

Notes
i. La majoria deis plans municipals d'ordenació
s'elahoraren a l'epoca deis anys 60. En
paraulcs de Benet Cervera i Ma. Assumpció
Alonso, en la seva ponencia al niateix
"Debat Costa Brava", es tractava básicament
i a tall de sfntesi de: a) plans de promoció
municipal fets a «instancia" o «d'ofici» per
un marcix servei o oficina técnica -per lant,
amb opcions urbanístiques molt semblants-,
de manera que tenien el segell de la visió
oficial sobre el planejamcnt de la Costa
Brava en els anys en qué foren redactats, b)
comportaven generalment uns esquemes de
densitats a partir del nucli urbá original de la
població i ai mateix temps, un esponjamenc
en l'ús del sol en el mateix sentit, c) els crcixemencs previstos eren sempre en taca d'oli,
és a dir, en totes direccions possibl(?s de
l'espai i amb continuitat absoluta respecte al
nucli generador, d) no contenien escudis ni
precisions concretes sobre la salvaguarda
deis nuclis liistorics ni de valors arquiteccíinics tradicionals, e) autoritiaven sistemácicament unes al^ades superiors a les que tradicionalment tenien les poblacions, Q donaven carta de legalitat a nombroses operacions urbanístiques sorgides al marge de la
planificació en ésser incloses en els plans
scnse condicions de coherencia o acceptabititat previa, i g) qualificaven cora a edifica-
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ble grans extensions de sol en expectativa,
amb independencia de les reals previsions de
creixement de la població.
2. Cal aclarir, a qui no ho conegui, que des del
parador d'Aiguablava es domina, en direcció nord, la cala del mateix nom, el sector
de Fornells, plarja Fonda i tota la franja
d'espadats que ens porten al cap de Begur.
Fins que no s'arriba a aquesta faixa de penyasegats -difícilment urbanitzables si ens
atenem a les seves caracterfstiques morfologiques-, la resta del territorí és curulla d'edificacions de tota mena que s'estenen des de
les mateixes roques ran de mar fins al capdamunt del muntanyam.
3. L'any 1996, el Tribuna! Suprem confirmava
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, segons la qual les prop de
60 ha d'aiguamolls de la desembocadura del
Daró havien de canviar la qualificació de
sol urbanitiable no programat -tal com ho
establia el Pía General de País-, per la de
sol no urbanitzable sotmés a protecció especial. Aixo era aixt en virtuc de les seves
característiques de zona húmida, ates alio
que determina la Llei 12/1985, d'Espais
Naturals.
4- Altres casos prou il-lustratius els tenim, per
exemple, a la urbanització de la Fletera, a
Torroella de Montgrí, on l'any 1987 fou
colgat un extens salicornar de mes de 80 ha
ran de mar, únic vestigi d'aquesta mena
d'ecosistemes a la comarca del Baix
Empordü. Superats a bastament els terminis
inicialment previstos, aquesta franja costanera és avui dia un espai immensament
desoiat, destruir per l'ambició d'alguns i
abatut per les males previsions d'inversió
immobiliaries. Tampoc s'han complert les
perspectivcs de rendibiliCzació a complexas
com ara el camp de golf del Mas Nou, a
Platja d'Aro, on, talment com a Guaira, tot
í les importants campanyes de márqueting
no s'ha evitat que les vendes d'habitacges
hagin estat molt per sota d'alló que eren els
calculs teórics iniciáis.
5. Una de les exemplificacions mes clares
d'aquesta falsa inquietud ambiental la tenim
en els nostres ajuntaments. A diferencia
d'époques passades, difícilment trobaríem
aciualment cap consistori que no hagi institu'it una regidoría on figuri expHcitament la
denominació de medi ambient. Malgrat
aquesta ampul'lositat en les formes, pero, les
partides assignades segueixen essent ridícules
o inexistents. És veritablcmcnt exasperant
veure importants municipis de la nostra
costa, amb xifres de població que durant
l'estiu superen els cent mil habitants i amb
greus problematiqucs d'ordre ambiental, que
disposen de pressupostos purament testimoniáis en aquest camp. Contrariament, inverteixen quantitats milionaries en promoció
turística, operacions urbanístiques, construcció d'equipaments, així com en l'organiciació de tota mena d'actes lúdics i esportius.
Situacions com aquesta, dones, constaten
com la temática ambiental no ha passat
d'ésser en molts ambits un factor purament
decoratiu i d'autocomplaen^a, avui per avui
amb molt poques perspectives de deixar
aquest aspeóte folklóric que se li ha assignat.
6. Malgrat que alguns puguin mostrar el seu
desacord amb aquesta afirmació, cal no obli-

dar l'escat de desidia amb qub ens trobavem
abans de la creació de la Conselleria de
Medi Ambient. Fins a aquell moment, es
feia fins i tot difícil iocalitzar dins de l'administració interlocultors valids (clarament
identificáis, amb predisposició a recolUr
inquietuds i a sintonitzar-hi, així com amb
capacitar técnica i d'actuació) a l'hora de
plantejar, des de la societat civil, la majoria
de problemátiques ambientáis.
7. Hom records encara les eufóriques declaracions, l'any 1992 -en aprovar-se el Pía
d'Espais d'interés Natural-, del m^xim responsable de la Conselleria, que anunciava
la inversió de 12.000 milions peí proper
quadrienni en el desplegament d'aquest programa. Un cop acomplerr el termini, hom
observa com la xifra -tampoc tan espectacular si considerem el cost que pot teñir
qualsevol obra pública (només la variant de
Girona, per ex., ja en va valer prop de
10.000)- i els resultats s'han quedal molt
per sota d'all6 que havien estat les esperan^adores previsions iniciáis.
8. Els aiguamolls de l'Alt Empordá es preservaren mitjan^ant la Llei 21/1983, de 28
d'octuhre. Les illes Medes disposaren d'un
primer text legal també l'any 1983 (Ordre
de 25 de novembre), el qual hi prohibía la
pesca i l'extracció de recursos marins vius.
L'any 1985, una resolució establí normes de
complíment obligat a la zona vedada. Es al
1990, pero, quan es promulga la Llei
19/1990, de Conservació de la flora i la
fauna del fons marí de les illes Medes, document de major rang del que fins ara es disposa per a la protecció de l'espai.
9. Com a conseqüéncia d'una importan! mortaldat de peixos al curs baix del Ter a
comen^aments de juliol de 1976, el 7
d'agost d'aqucll mateix any es concentraren
a Torroella de Montgrí prop de 2.000 persones. Es demanaren responsabilitats i la ínstauració d'estruccures democrátiques que
poguessin posar fi a l'estat de desori general
que patia el país. En paraules de X. García,
J. Reixac i S. Vilanova en el seu llibre E¡
comhai ecoíogista a Cam\ui\-ja, aquesta manifestació marcaría l'inící del movimenc ecologista com a tal.
10. Per a la realitzacíó d'aquests calculs s'ha
consulta! el planejament urbanístic vigent,
a l'hora que s'ha efectuar una inspecció ocular del terrítori. Per a la comptabílització
deis quilómetres d'espais costaners urbanítzats o urbanitzables, s'han considerar aquells
on el íet constructiu afecta almenys una
part de la franja situada entre la mateixa
línia de costa i els 250 m térra endins.
11. Cal teñir en compte, pero, que aquesta
zona de salicornars fou objecte, a partir de
l'any 1986, d'una intensa campanya reivindicativa en contra d'una operació
immobilíaría que pretenía construir-hi
una urbanització amb capacitat per a
65.000 persones. Anys mes tard, aquest
movíment popular conclouria exitosament amb la declaracíó del Pare Natural
deis Aiguamolls de I'Emporda {de denominació poc ajustada si considerem que
únicament s'acabaren incloent en l'ambit
de protecció els espais aígualosos altempordanesos, deixant-ne fora els del Baix
Emporda).

Revista de Girona / mnn. 180 gcner - fcbrcr 1997

Ordenacio, desenvolupament urbanistic
i planejametit d*infraestructures
9

•

La planificado urbanística
La planificaciü la ía cada municipi peí seu compte, sense cap element de coordinació a una escala
territorial mes amplia.
No es cerca rarticulació amb el paisatge ni la definició d'un adequat entom urbanístic, sino tan sois
la fórmula juridicotécnica que asseguri la major rendibilitat privada -no pas social- a la inversió.
Els aspectes paisatgístics, ecológics i d'equilibri territorial son generalment menystinguts.

S'ha continuat fent palesa una total independencia i descorinexió entre municipis a l'hora d'ordenar el territori i de planejar les infraestructures i equipaments. Cada poblé ha establert la seva normativa al marge d'allo que hagués pogut fer el veú
Els únics planejaments d'ambit supramunicipal que d'en^a el Debat es van fer foren els de les zones
de la Bisbal d'Empordá (1982) i Figueres (1983). En ambdós casos, pero, existeixen ja acords de la
Comissió d'Urbanisme de Girona (31-01-1996 i 22-05-1996, respectivament), que n'autoritzen la
desagregació deis municipis que els formen, els quals podran elaborar la seva propia normativa.
El Pía Tenitorial General de Catalunya, que es deriva de la Llei 23/1983, de Política Territorial, fou
tot just aprovat en virtut de la Llei 1/1995. De Plans Territorials Parcials encara no en disposem
cap, mentre que de Plans Territorials Sectorials hi ha vigents el de Sanejament, el de Ports Esportius -forga imprecís-, el de Carreteres i el d'Espais d'lncerés Natural (PEIN).
A banda d'alguns casos particuiarment denunciables, la majoria de normatives incorporen, si mes
no a nivell de lletra escrita, declaracions referents a la bondat de la protecció del paisatge i deis
valors naturals del territori.

Malgrat les reiterades soMicituds que en diferent temps i des de diversos sectors s'han fet en relació
a la necessitat d'elaborar un Pía Territorial de la Costa Brava -o en el seu defecte,,un Pía Estrategia-, encara no s'ha vist cap intenció administrativa en aquest sentit.
La consciéncia col-lectiva -i també les actituds individuáis- avancen cap a criteris d'una major preservado del territori i deis seus valors naturals.

•

• •

•

•

L^acció urhanitzadora
— El paisatge i els seus valors naturals son el principal recurs tun'stic de la Costa Brava.
— L'acció urhanitzadora, d'iniciativa básicament privada i carácter especulatiu, ha afectat irreversiblement grans extensions del territori. Si bé inicialment aixo s'ha fet palés a la franja litoral, l'increment de la demanda ha traslladat el problema a les zones de l'interior.
— Aqüestes actuacions urbanístiques, de carácter dispersiu, s'han implementat al damunt d'unitats rústegues, desenvolupaiit un model de parcel-lació per hahitatges unifamiüars.
— Les urbanitzacions es concebeixen de manera independent ais nuclis tradicionals, deis quals n'acaben essent assentaments parasitaris.
— El procés de passar d'un s6l niral a un sol urba comporta una clara privatització de l'espai.
— Només un model de societat participatiu i que aprofundeixi en el sentit democrátic de l'ús del sol i
la conservado del patrimoni podrá aportar solucions al problema. Un programa d'actuació ha de
contemplar la contenció de les urbanitzacions, la reordenació d'aquestes noves unitats a fi i efecte
d'enlla^ar-les amb els nuclis urbans ja consolidats, la dotado de servéis, així com la inviolabilitat
d'algunes zones del litoral especialment valuoses des del punt de vista natural i paisatgístic.
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Malgrat que en la majoría de fórums se segueix defensant la qualitat del paisatge com a principal
actiu de la Costa Brava i del sector turístíc, Texpansió de la trama urbanitzada i el desplegament
d'infraestructures semblen no aturar-se. En aquest sentit, hom pot afinnar de manera genérica que
la consecució de models dits de gestió democrática no ha posat fre al problema de l'especulació del
sol ni al permanent retrocés deis valors naturals i paisatgi'stics del tenitori.
L'acció urbanitzadora ha mantingut el carácter especulatiu, amb afectes igualment transcendents si
tenim en compte les grans superficies del territori que se'n veuen afectades.
Els ajuntaments, en bona part, s'han posicíonat tot promovent o recolzant les grans operacions
immobiliáries i de construcció d'equipaments, com a possible solució -almenys així ho creuen- ais
seus prohlemes pressupostaris.
L'especuíador ha hagut de revestir les seves intencíons amb vemissos ecol6gÍcs i presentar-les sota
formules aparentment innócues peí medi ambient.
Refiigiant'Se en la falsa argumentació del turisme de qualitat, hom ha seguit ocupant grans extensions de territori, amb els consegüents problemes d'anorreament de les comunitats naturals i de fragmentació de l'hábitat.

Els avenaos socials i tecnológics, així com les noves mentalitats, acabaran imposant - d e fet ja ho
están fent- projectes constructius molt millor resolts urbanísticament i mes ben dotats quant a
infraestructuras. Canvis funcionáis i d'estética, pero, no ens fan obviar el problema derivar de l'ocupació del territori i del desmantellament i fragmentació deis hábitats naturals.
El model económic establert difícilment acceptará l'alternativa del craixement zero {aturada o
moratoria en Texpansió de la trama urbanitzada). El debat a Tentom d'aquesta hipótesi constítuiria un
pas previ a l'acceptació que el craixement urbanístic i l'ocupació del territori no poden ser il-limitats.
La política d'accessos a la Costa Brava i de potenciació de Tactual xarxa viária implicará inevitablement una major pressió damunt el territori i afavorirá la promocíó de segonas residencies.
Hom pot arribar a creure, en un deis pitjors suposits, que les zonas avui dia contempladas peí PEIN
establiran en el fiítur al límit máxim d'axpansió de l'espai urbanítzat.

Els agents de Vurhanisme
— Els propietaris del sol han entes al seu patrimoni com un bé da canvi (per a especular) en comptes
d'un bé d'ús (par explotació agrícola o forestal).
— El promotor, generalment sense prou solvencia económica, fonamanta la seva tasca en la dinamització d'una idea, la qual se sosté en un finan^ament extern i en unes vendes mes o menys immediates que suportin roperació.
— Els constructors, en les grans operacions immobiliáries, acostuman a ésser empreses extemes al lloc
on es construeix.
— Els usuaris adquireixen els hahitatges o parceMes fruit de la moda social de disposar d'una sagona
residencia o bé com a inversió, intentant reproduir a patita escala el procés especulatiu.
— Les administracions locáis, per la seva manca de representativitat popular, es comporten de manera
parcial, tolerant i inactiva.

La idea de vandre un terreny a un constructor o que aquest sigui raqualificat amb finalitats urbanístiques ha continuat essent un dais grans dasitjos de bona part deis propiataris de sol. El fet nostálgic
de pensar com les herencias eren veñudas al millor postor ha tingut un pes mes aviat escás a l'hora
que la nostra gent traspassés las terres dais seus avantpassats.
Els professionals del sector immobiliari han substitu'it els aventurers i ocasionáis. El pas del temps ha
portar a la formació d'un sector empresarial propi. Tot i aixo, les grans operacions han estat majoritáriament promogudas per inversors aliens a les nostres comarques (sovint de Barcelona).
Durant for^a temps es va mantenir —i ádhuc créixer— la moda social de disposar d'una segona
residencia a la costa. La descoberta d'altres zones turístiques i una certa saturació i col-lapse del litoral, semblen haver frenar en els darrers anys la promocíó i venda d'habitatges.
Les administracions locáis, bé que escolUdes democráticament, han impulsar - o recolzat- en for^a
casos la implantació de complexos urbanístics i infraestructures turístiques, sovint amb ímportants
parjudicis sobre el medi ambient.
36
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— El iracas d'algunes grans operacions immobiliaries en els darrers anys a la Costa Brava donara üoc a
una certa precaució inversionista a la 2ona. De fet, hom observa ja avui dia una prudent contenció
en aquest aspecto.
— La creació d'una conselleria específica en el camp del medí ambient significara, cada vegada mes,
l'existéncia d'un contrapoder díns la mateixa administrado a í'hora de limitar les pretensions deis
especuladors.
— Tanmateix, hom constata entre els professionals de l'arquitectura í l'urbanisme -talment com en el
conjunt de la societat- una creixent sensibilització pels temes ambientáis. Cal esperar, dones, que
aixó es manifesti cada día mes en una milíor preservació deis nostres paisatges.

•

•

•

Turisme i ordenado del territori en el medí rural

Base argumental
durant el Debat

La demanda de residencia secundaria és un fenomen generat per l'existéncia d'un ens, urbanísticament patologic, que és la gran ciutat (exemplificat en la conurbació de Barcelona). Aquesta disfunció, dones, es projecta damunt del territori rural.
Malmenat el front man' de la Costa Brava, el rerepafs es veu com una sena altament atractiva ates
el seu carácter rural, la riquesa histórica i el seu pósit cultural intemalitzat en el medí.
Cal evitar una excessiva proíiferació de residencies secundarias en un mateix municlpi. És Turba qui
ha de respectar els drets del seu amfitrió -el pagés-, i no a l'inrevés.

Evolució
i estat actual

La patología de les grans ciutats, que convida a fugir-ne sempre que es pot, ha continuat incrementant-se al Uarg de tots aquests anys.
El prestigi social de teñir una segona residencia ja no consisteix en un apartament en qualsevol deis
nuclis turístics del litoral, sino a disposar d'un habitatge en un entom que s'oposi com mes millor al
context urbá. En aquest sentit, hi ha hagut una gran demanda de masos o de cases al mig de pobles
rurals. També han proliferat les promocions immobiliaries en espais oberts (camps de golf) i descongestionats, bé que sovint amb escás éxit donada la seva artificiosa implantació damunt del temtori.
La recerca de contextos paisatgístics, poc o molt integres, ha portat al fet que el fenomen constructiu s'estengui al conjunt de la plana empordanesa -que hom coneix com a segona línia de costa-,
mes enllá de la franja litoral.
Res ha impedit que es produeixi per patt de visitants adinerats -generalment de la regió de Barcelon a - una massiva compra d'habitatges en municipis rurals. D'aixó ha derivat una forta inflació en el
preu de la l'habitatge rústec, la conformació de nuclis fantasma fora de la temporada turística, aixf
com un gens desitjable procés de colonització cultural.

Perspectives
de futur

L'actual ritme de vida i la mitificació del Ueure fomentaran encara mes la cultura de l'oci i de les
vacances. La demanda de noves zones on cercar esplai i repós anirá incrementant-se dia a dia.
La saturació del front marí fara pujar en un futur l'oferta d'habitatges a les zones interiors -també les
mes ben conservades encara.
El progressiu deteriorament del paisatge costaner augmentará el valor de Thabitatge rural, en contextos agrícoles - e n c a r a - molt mes afortunats.

La xarxa viária
Base argumental
durant el Debat

— L'estructura territorial de la Costa Brava ha donar lioc a una xarxa de carreteres for^a densa, pero que
des del punt de vista técnic i de densitat circulatoria es troba molt desfasada deis requeriments actuáis.
— El «Plan de Accesos de la Costa Brava» es caracteritza per facilitar l'accés ais principáis punts turfstics
des de la N-11 i l'autopista A-7, rao per la qual el seu significat principal consisteix a míUorar les vies
de penetració a partir d'aquest eix nord-sud fins a punts com Llanca, Roses, t'Escala, Palamós, Sant
Feliu de Guíxols i Lloret de Mar-Blanes. Les seves ümitacions, dones, es deriven de no ínterconnectar
tota la zona a partir d'itineraris transversals i vies de comisa per no resoldre técnicament determinades
cruilles, desviaments al pas per poblacions o no considerar les intensitats de tránsit reals.
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L'any 1985 s'aprova el Decret 311/1985, de 25 d'octubre, peí qual entrava en vigor el Pía de Carreteres de Catalunya. Aquest dociiment preveía, com a obres mes importants en. l'ámbit de la Costa Brava
i per l'any 2001: a) la constnicció de l'autovia de la Costa Brava, que aníria des de l'A-19 -a Tallada
de Malgrat de Mar- fins a Vilacolum, transcorrent a una distancia d'entre 2 i 4 km a la línia de mar, b)
el desdoblament de C-255, en el tram de Fla^a fins a la Bisbal, c) el desdoblament de C-250, des de
Girona fins a Santa Cristina d'Aro, i d) el desdoblament de la C-260, des de Vila-sacra fins a Roses.
L'any 1992, el govem de la Generalitat desestimava la construcció de l'autovia de la Costa Brava,
al'legant el gran impacte ecologic que la seva execució causarla. Aquesta obra, pero, s'ha suplert
parcialment amb reformes a detenninats punts (carretera de Torroella a País, costa d'Alou,...) i
amb la construcció de variants (País, variants entrellafades des de Castell d'Aro a Palamós).
Malgrat els preceptius estudis d'impacte que s'elaboren adjunts al projecte constructiu, els efectes sobre
el medi ambient en cap cas fan trontoUar la decisió -sempre ja presa- d'execucíó de la nova via.

Malgrat les restriccions pressupostáries que han fet endarrerir alguns projectes, hom té previst executar a mig termini els desdoblaments de les carreteres de Girona a Palamós, de Girona a Castell
d'Aro (aqüestes dues en qué es coneix com l'anella de les Gavarres) i de Figueres a Roses, la perllongació de l'autopista A'19 fins a Blanes i Lloret, així com l'adequació de la C-252 de Cor^á a
Vilamalla (tra^at que uneix les comarques de l'Alt i del Baix Empordá). Mes o menys imminents
semblen també les variants de Torroella de Montgrí -que des de Gualta enllagara amb la carretera
C-252 de Corgá a Figueres, a l'algada de Víladamat- i la Bisbal.
Totes les obres que fins ara s'han realitzat i les que hom té previst executar teñen com a principal
objectiu afavorir un rápid accés a la Costa Brava. En aquest sentit, mes que no pas satisfer una
demanda el que fínalment s'aconsegueix és ampliar l'oferta de recepció de la zona. Amb el temps,
dones, les noves vies poden acabar igualment coMapsades, alhora que s'haurá incrementat encara
mes la pressió urbanística i especulativa sobre el territori.

® • ©• •

Equipaments portuaris
— Els ports esportius constituebíen un deis elements que mes atempten contra la morfología litoral i
l'estabilitat natural de les platges. La seva construcció respon a interessos parcials i inconnexos, fruit
de la iniciativa privada.
— La major part deis projectes de ports esportius només contenen estudis técnics relatius al dimensionat de les obres per tal de protegír les embarcacions, i ignoren les possibles alteracions de íes costes
immediates.

L'any 1984 s'aprova el Pía de Ports Esportius de Catalunya (Ordre de 18 d'abril), en el qual es tipifica el conjunt del litoral segons la seva idoneítat o no -en funció de l'afectació a les comunitats
marines- per acollir una instal-lació portuaria.
La indefinició del Pía de Ports Esportius i la manca de contundencia de l'administració catalana a
l'hora de fer complir les seves directrius, ha fet que diversos municipis -Cadaqués, País, Begurhagin especular al voltant de la construcció d'un d'aquests equipaments.
Malgrat que es tracta de projectes d'iniciatlva privada que responen a interessos económics molt
concrets, els diferents ajuntaments han acostumat a donar suport -de manera mes o menys entusiasta- a la construcció d'aquestes instal-lacions.
El flagrant impacte ecologic d'alguns deis ports proposats i el fet de tractar-se d'equipaments no
deftnits com de primera necessitac han portac sortosament a la seva momentánia desconsideració.
Entre els ports esportius que s'han acabar construint hi trobem el de Palamós (a la zona de Sota
Pedro) i el de Portbou (actualment en fase d'execució).

'erspechves
de futur
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Els poderosos interessos económics que se sitúen darrere la construcció d'aquests equipaments, així
com la seva capacitar per enlluemar grups polítics i el sector turísric en general, fan que en tot
moment puguin ressorgir en qualsevol punt del litoral iniciatives d'aquesta mena.
Amb motiu deis contrastáis efectes de salinització que es produeixen, sembla del tot improbable que
s'admeti en un futur la construcció de marines o ports interiors.
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Eí paper deis pares naturals en Vordenació del territori
— La declaració de pares naturals és una mesura obligada en tot projecte de racionalització i planificació del territori a la Costa Brava.
— El cap de Creus í cap Norfeu, el massís del Montgrí, així com les Gavarres i Cadiretes, son els cinc
grans espais que han de vertebrar el manteniment deis valors i de ['estructura del nostre litoral.

El Pía d'Espais d'lnrerés Natural (PEIN), aprovat tot just l'any 1992 -Decret 328/1992, de 14 de
desembre-, ha estat un primer intent d'ordenació del territori, així com d'assegurar la continuítat
ecológica i paisatgística de les árees de mes valor que encara resten.
Els cinc grans espais determinats al Uarg del Debat Costa Brava com a básics en l'estnicturació paisatgística del nostre litoral mantenen encara el seu principal actiu ecologic. Cap d'ells, pero, no dispüsa encara d'una figura específica de protecció.
Els espais naturals establerts han estat incorporats a l'oferta turística de la zona, menystenint-se el
seu paper com a elements estmcturals i de racionalització del conjunt del territori. Tanmateix, alguna de les zones protegides ha estat mes un eiement dins d'una estrategia de márqueting institucional
que no pas pega d'ordenació del paisatge i possible model exportable a la resta del país.
Preservar determinats espais ha estat en ocasions el pretext idoni per desmobilitzar actituds, blanquejar consciéncíes i donar carta verda a tota mena d'actuacions fora de Tarea protegida.

En el moment d'actualitzar aqüestes ratUes (juliol de 1996) existeix ja un avantprojecte de llei de
protecció de la península del cap de Creus (inclou també el cap Norfeu). Tanmateix, s'estan elaborant -amb carácter preventiu- unes normes especial de protecció del massís de les Gavarres.
Malgrat que la Llei d'Espais Naturals preveu que en qualsevol moment es pugui ampliar la relació
d'espais inclosos dins del PEIN, les circumstáncies que envoltaren la seva tramitació i Tactual context sociopolític fan difícil pensar en aquest suposit.
La conjuntura económica i les sensibilitats deis nostres polítics i gestors tampoc no fan preveure
-llevar de la península del cap de Creus- el desplegament a curt o mig termini de figures de protecció especial mes enllá de la normativa básica que comporta Taplicació del PEIN.
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Les Qavarres i Cadiretes
Base argumenta!
durant el Debat

La proliferació d'urbanitzacions a les Gavarres ha comportat la limitació del pas tradicional i una
important privatització de l'espai.
Hom denuncia igualment l'erosió produída per les motos totterreny, la contaminació de les rieres i
l'abandonament de deixalles.
La solacio d'aquests problemes passa peí fet polític. Cal, dones, que hi hagi estructures democratiques i autonómiques, fins i tot en l'ámbit comarcal.
Les Gavarres han de poder exercir el seu paper com a pulmó de la Costa Brava. Es per aquest motiu
que hom hi reivindica - d e manera irrenunciable- la figura de pare natural. De forma immediata, es
fa necessaria una protecció a través deis respectius planejaments urbanístics (Llei del Sol).

Evolució
i estat actual

La major part de municipis de les Gavarres defineixen el seu sol en l'ámbit de les Gavanres com a
espais no urbanitzables. Aquells amb urbanitzacions il-legals o altament impactants aparegudes
durant l'antic régim han intentat regularitzar-les (Santa Cristina d'Aro, per ex.) o aturar el seu creíxement (Cassá de la Selva).
La proliferació d'abocadors incontrolats a peu de carretera, la banalització d'alguns espais particularment freqüentats i - a les Gavarres- el tancament de finques amb finalitats cínegétiques, son uns
deis principáis greuges que actualment amenacen aqüestes zones.
Organs de gestió propis i democratics haii servit per aturar antics processos urbanístics particularment expansius, pero no per dotar aqüestes zones de l'efectiva protecció que ja des de fa mes de 20
anys es demana.
Al massís de les Gavarres s'está en fase d'elaboració d'unes normes especiáis de protecció (mesures
preventives), després que hagi malreeixit mes d'un intent de creació d'un pare natural a la zona.

Perspectives
de futur

El massís de Cadiretes (o d'Ardenya) no té en tramit ni preveu cap figura específica de protecció.
A cure o mig termini, hom veu del tot difícil la creació del tantes vegades reívindícat pare natural
de les Gavarres. La gran complexitat administrativa i de concertació que aixó suposa (el PEIN considera en la zona fins a 20 municipis), així com la penuria pressupostária de les administracions, ens
porten sense remei a aquest trist convenciment.

El massís del HÁontgrí
Base argumenta!
durant el Debat

I C O N A ha portat a terme a! massís una desencertada tasca de repoblado amb pi blanc.
El Montgrí és un espai ordenador i d'esbarjo per ais nuclis tun'stics que l'envolten (l'Estartit i l'Escala).
La forta pressió que pateix el massís per part deis especuladors, fa necessaria una protecció específica. En aquest sentit, hom demana la declaració del Montgrí com a pare natural.

Evolució
i estat actual

Les polítiques de reforestació amb pins en detriment de la vegetació calcícola -mes propia de la
zona-, es mantenen encara avui.
L'Escala, al Uarg d'aquests últims anys, ha urbanitzat prácticament tot l'espai disponible a la zona
del massís. Torroella de Montgrí, tanmateix, ha permés una excessiva penetrado de les urbanitzacions a l'Estartit i al nord de la carretera que porta ñns a aquest nucli.
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N o és de preveure una propera preservació de la zona mitjaníant cap figura específica. Les seves
característiques i una certa unanimitat en relacíó al fijtur del massís, pero, fan que ara per ara hom
pugui considerar suficient la protecció que es deriva de la normativa urbanística.

Cap de Creus i cap Norfeu
El cap de Creus reuneix totes les característiques per tal que es consideri la seva declaració com a
pare natural.
La creació del pare natural del cap de Creus comportarla - a banda d'aturar les pressions especulatives- una ordenació general del territori, forgant un model de creixement concentrat de les poblacions que el volten. També serviría per garantir definitivament la qualitat de I'oferta turística de la
2ona, i per dotar el conjiint de la Costa Brava d'un bé comú del qual tothom s'aprofitaria.

Al Uarg d'aquests anys no han faltar els projectes d'urbanització i de construcció d'equipaments a la
zona (port esportiu a Cadaqués, camp de golfa Roses). Afortunadament, molts s'han pogut aturar i
Tarea presenta encara - a diferencia d'altres espais litarais- un aspeóte for^a óptim.
A l'hora de redactar aquest document (juliol de 1996), hom disposa ja d'un avantprojecte de Ueí de
protecció de la península del cap de Creus, en el qual s'inclou també el cap Norfeu.
En el procés de creació d'un pare natural a la zona, s'han posat de manifest els grans interessos
existents entre els municipis per capitalitzar el que pot ser una important font de recursos ¡
d'iniciatives de tota mena. La pretesa reactívació económica a partir de la preservació d'un
espai és un fet absolutament inimaginable, només alguns anys entere, en la ment deis nostres
gestors.

A partir de l'any 1997, hom preveu ja la creació del Pare Natural de la península del cap de Creus i
eí seu entom marí. Mes enllá deis diferents ámbits que la normativa defineixi, caldrá esperar a alio
que determini el pía especial que s'haura de redactar a Tefecte, així com l'assignació pressupostária i
de mitjans amb qué es dota l'espai.

El riu Ter
— Ja des del seu naixement, el riu rep una important carrega contaminant en passar per les diferents
poblacions.
— Afluents com el Gurri, el Meder o el Terri eleven de manera important els seus nivells de contaminació, ja que provenen de zones for^a industrialitzades o amb nombroses granges. En passar per
Sarria, la paperera que es troba es converteix en el principal focus de pol-lució del riu.
— El cabal mínim de 8 m'/seg que es va fixar a partir de la zona deis embassaments (Sau i Susqueda),
rarament es compleix.
— La Comissió de Defensa del Ter s'exclama de la gran dispersió de competéncies (fins a 27 organismes hi teñen a dir) que hi ha en els aspectes relacionats amb ¡a contaminació, cosa que fa gairebé
impossible establir actuacíons coordinades i efectives.

— La normativa existent en relació ais abocaments i objectius de qualitat de les aigües, així com els
plaiis de sanejament administratius, han reconduit el preocupant estat de contaminació que patia el
Ter i la seva conca. Els programes d'instal-lacíó de depuradores, pero, no han reestablert al riu - n i
de bon tros- la qualitat biológica que li correspondria.
— Tot i la construcció de depuradores, algunes no donen Tabast o no acaben de funcionar correctament. Els abocaments incontrolats d'indústries i granges, tanmateix, continúen essent importants.
La paperera de Sarria de Ter, suposadament responsable de la gran mortaldat de peixos i altres animáis que es produí a primers de juliol de 1976, ha tancat per problemes empresarials les seves instal-lacions de producció de cel-lulosa.
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El transvasament d'aigua cap a Barcelona t Tahundosa presencia de petites centráis eléctriques, fan
que en for^a trams del riu no es mantingui el cabal ecológic que seria necessari.
Mes enlla de l'estat de les aigües, durant tots aquests anys s'ha desconsiderat el paper del riu com a
ecosistema. Hom ha canalitzat amplis trams de les Ueres i desmantellat en bona part els habitáis de
ribera (hoscos, sorreres, illes i platges fluvials, aiguabarrejos,...).
La manca d'entesa entre els diferents organismes de I'administració (Junta d'Aigües, Junta de Saiiejament, Direcció General de Patrimoni Natural,...), ha portat sovint a actuacions contradictor íes
en la xarxa fluvial i els seus hábitats annexos.

El Pía de Sanejament preveu que abans de l'any 1998 totes les poblacions de mes de 2.000 habitants
depurin les seves aigües residuals. Es per aixó, dones, que cal pensar en una substancial millora de
l'lndex de Qualitat de les Aigües. Una major puresa química de les atgües, pero, fet del qual se'n
vanagloria Tadministració, no comporta ni de bon tros un millor estat ecológic deis nostres rius. La
restaurado de les comunttals fluvials i els hábitats de ribera son aspectes que en darrera instancia cal
perseguir per tal que un riu sigui realment un ecosistema amb vida. La no poMució de les aigües,
dones, és una condició previa per assolir altres objectius fináis de major abast. Del contrari, a la llarga aconseguirem teñir uns rius tan pobres com endregats.

Les illes Medes
Base argumental
durant el Debat

La pesca subaquática ha malmés de manera important la fauna submarina. Per aquest motiu, urgeix
la protecció de la zona, a fi i efecte de potenciar la reproducció de les especies piscícoles.
A les parts emergides, l'afluéncia de visitants que perturben la tranquil-litat i les comunitats naturals
de les illes, esdevé un deis principáis greuges a la zona.
La declaració d'una reserva natural a la zona de les illes Medes seria una bona solució ais seus
actuáis problemes. Aixo comportaria un control de les visites, la confecció d'itineraris, la construcció d'observatoris d'aus i un servei de guardería, entre altres mesures.

Evolució
L estat actual

A m b recan^a, des de l'any 1983 s'ha establert diferent normativa a la zona -sempre en l'ámbit
aquátic-, fet que culminaria amb la promulgado de la Llei 19/1990, de Conservació de la flora i la
fauna del fons man' de les illes Medes.
La intensa explotado turística a qué s'han sotmés els fons d'aquestes illes, ha donat lloc a problematiques ambientáis fruit de l'hiperfreqüentació. Entre aqüestes destaquen Tempobriment en detemiinades especies d'invertebrats colonials (els gorgoniacís, per ex.), les estructures deis quals es veuen
malmeses peí constant transit de submarinistes.
Els forts interessos economics que conflueixen en aquests espais han fet que, en ocasions, l'área de
reserva hagi estat mes en funció d'afavorir les empreses turístíques que no pas de preservar la zona.
Les migrades partides pressupostáries han portat greus problemes a l'hora de mantenir una adequada
vigilancia a les illes.

Perspectives
de futur

Hom preveu, en un futur proxim, l'establiment d'una normativa que preservi igualment els valors
naturals de les parts emergides de l'arxipélag.
Els sectors turístics i deis estudiosos i conservacionístes, caldra que consensuin plegats quotes máximes d'immersions diáries, amb la finalitat de garantir alhora la sostenibilitat ecológica de la zona i el
seu atractiu per ais visitants.

Els aiguamolls de VEmporda
Base argumental
durant el Debat

El fet constructiu que es deriva de l'activítat turística és la principal amenaza cap a aqüestes zones aigualoses.
El futur que es preveu per ais aiguamolls empordanesos és del tot descoratjador. Les zones que encara resten i que urgeix protegir se sitúen tant al Baix com a l'Alt Empordá.
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Per tal de preservar aquests habitáis, cal en primera instancia una modificació deis Plans d'Ordenació, els quais quaüfiquen majoritariament eis aiguamolls com a espais urbanitzables.

Aprofitant l'efervescéncia social i la conjuntura política del moment, i'any 1983 es va crear l'actual
Pare Natural deis Aiguamolls de l'Empordá (Llei 21/1983) a la comarca altempordanesa.
Els aiguamolls del Baix Emporda, inicialment contemplats peí projecte de lleí de protecció, quedaren exclosos del redactat final per pressions d'alguns ajuntaments. La campanya per a la seva salvaguarda, centrada en els aiguamolls de País - o n el consistori volia construir una marina residencial-,
s'allarga fins el 1996, any en qué el Tribunal Suprem sentencia la necessitat de preservar-los.
Al mig de tot aquest llarg procés (1983-1996), cal no oblidar els salicomiars de la Fletera, a la platja
de l'Estartit, colgats I'any 1986 sota roñes i tones de térra davant la mes gran de les indiferencies.
Els aiguamolls de l'Alt Emporda han vist incrementar substancialment, des de la seva protecció, el
nombre d'espécies que els poblen i la qualitat deis seus sistemes naturals. Sovint, pero, hom ha tingut la sensació de trobar-se davant d'un embafador muntatge admínistratiu, que únicament pretén
dissimular la seva justesa i inopetóncia en altres ámbits i sectors del territori.

Ara per ara, un cop establerta judicialment l'obligatorietat de preservar els aiguamolls de País o de
la gola del Daró, la principal urgencia en aqüestes zones es troba en l'elaboració d'una normativa
específica de protecció deis aiguamolls baixempordanesos, mes si tenim en compte la política de fets
consumats que de sempre han practicar els seus agressors. En aquest sentit, hom preveu a mig termini l'elaboració d'un pía especial - o , en el seu defecte, d'unes normes de protecció- per part del
Departament de Medi Ambient, que és qui en té les competéncies.
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