Comunicat de premsa de l'Associació de Protecció i Estudi de la Garriga i l'IAEDENSalvem l'Empordà referent el contenciós administratiu en curs pel cas de la pedrera
de les Clotes a la Garriga d'Empordà
Les entitats han presentat les seves conclusions al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya i confien en una sentència judicial favorable. Els promotors pressionen a
l'administració però el territori es manté ferm en la seva oposició a la degradació d'aquest
espai natural: L'Institut d'Estudis Empordanesos i l'associació Via Pirena se sumen a la
defensa del patrimoni excepcional de la Garriga.
El 2004, l'Associació de Protecció i Estudi de la Garriga i l'IAEDEN-Salvem l'Empordà van
començar la campanya per a la protecció de la Garriga d'Empordà, un espai natural repartit entre
els termes municipals d'Avinyonet de Puigventós, Llers i Vilanant. El 2010, conjuntament amb
l'Ajuntament de Vilanant, van interposar un contenciós administratiu per impugnar l'autorització de
l'obertura d'una nova pedrera, dins el terme municipal de Llers, atorgada pel llavors Conseller de
Política Territorial Joaquim Nadal.
Llers ja té sis pedreres funcionant dins el seu terme i a la Garriga es troben un total de nou
explotacions extractives. Les entitats mantenen que una pedrera en aquesta zona representaria
una nova fragmentació i un impacte greu en el que queda del paisatge de la Garriga d'Empordà,
un espai que inclou habitats de fauna protegida, una gran concentració d'arquitectura tradicional
de pedra seca i que, en els darrers anys, ha conegut un creixent ús social i turístic. L'Ajuntament
de Llers també s'oposa a la nova pedrera i fins ara no dóna llicència a l'empresa Tractaments i
Restauracions Geològiques. Una modificació del seu planejament urbanístic del 2008 classifica la
zona com a incompatible i no hi admet l’ús extractiu. Totes les parts implicades van intentar
negociar un canvi d’ubicació de la pedrera i situar-la a prop de les explotacions ja existents, però
finalment no es va arribar a cap acord.
Les entitats sostenen que l'autorització urbanística que va donar, en el seu moment, el Conseller
Nadal infringeix la llei en revocar un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme i en aplicar una
normativa urbanística ja derogada. A més, la instal·lació de la pedrera necessitaria, previ a
l'autorització urbanística, disposar de la preceptiva autorització ambiental i també d'una declaració
d'impacte ambiental favorable, que aquí es van donar posteriorment.
L'Institut d'Estudis Empordanesos i l'associació Via Pirena, ambdós organitzadors de les Jornades
L'Empordà, el paisatge com a actiu econòmic, ara també reclamen la protecció de l'espai de la
Garriga. Al setembre passat, dintre de les activitats de les jornades, es va organitzar una visita
guiada a la Garriga en la qual varen participar una trentena de persones. L'associació Via Pirena
organitza regularment tallers de recuperació de barraques de pedra seca de les quals n’hi ha 13
que estarien directament afectades per la nova pedrera.
A banda d'oposar-se a la explotació extractiva, les entitats també reclamen un pla de gestió per la
part de la Garriga que està protegida com a Xarxa Natura 2000, tal com ho requereix la normativa
europea que regula aquesta figura d'espais naturals i que no s'ha aplicat a cap dels espais Xarxa
Natura 2000 a Catalunya.
Properament, les entitats preveuen dur a terme una campanya de recaptació de fons per enfrontar
les despeses legals que comporta la defensa de la Garriga.
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