DEFENSEM L’ENTORN D’EMPÚRIES
Ampliació desmesurada de l’Hotel Empúries.
El Fòrum l’Escala-Empúries, amb el suport de la IAEDEN-Salvem l’Empordà, ha de
fer pública una situació que evidencia la necessitat de l’acció social per tal d’aturar
actuacions abans que sigui massa tard.
Actualment l’Hotel Empúries està executant de manera irregular una llicència
d’ampliació sol·licitada i atorgada per l’ajuntament de l’Escala. Aquesta llicència els
hi permet ampliar el complex turístic en més habitacions i aixecar una nova planta
sobre l’edifici nou. La reforma té un impacte paisatgístic i arqueològic important.
Paisatgístic perquè fa augmentar de manera preocupant la volumetria de l’edifici,
causant un impacte visual en un lloc emblemàtic que hauria de ser especialment
curós en l’entorn. I arqueològic perquè tot el sòl urbà d’aquest indret forma part de
l’entorn arqueològic d’Empúries protegit en el planejament urbanístic del
municipi.
Es té coneixement que les obres han estat aturades per l’ajuntament de l’Escala
perquè no compleixen amb els requisits de la llicència. Alhora sabem que no s’ha
complert l’informe de la Comissió de Cultura de la Generalitat de Catalunya que els
obligava a fer prospeccions arqueològiques en la part que afecta el subsòl (on ha
calgut fer fonaments)
Des del Fòrum l’Escala-Empúries, i amb el suport de IAEDEN-Salvem l’Empordà,
preocupa el desenvolupament d’aquesta activitat hotelera. Considerem que
s’hauria d’haver conservat el caire i les dimensions de l’hotel inicial, i respectat la
zona.
Però, tot i així, el més preocupant és que segons el planejament urbanístic vigent
del municipi l’hotel podria pujar una planta més convertint-se en un edifici de tres
plantes. Aquestes obres reconvertirien l’edifici nou d’una planta, força integrat en
el paisatge, en un bloc de la mateixa alçada que la resta de l’hotel.
(veieu un fotomuntatge de com quedaria tot plegat).

El Fòrum l’Escala–Empúries ha realitzat moltes actuacions, prèvies a aquesta nota
de premsa, per tal de poder verificar l’estat de la llicència i l’estat de la qüestió. Es
va anar a consultar l’expedient de les reformes a l’ajuntament de l’Escala, s’ha fet
una reunió amb la Delegació de Cultura a Girona i també amb l’ajuntament de
l’Escala.

Per tot plegat, el Fòrum l’Escala Empúries considera imprescindible:
-

que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya desenvolupi ja
el Pla de Protecció de l’Entorn ‘Empúries (que inclou el lloc on està creixent
l’hotel).
que l’ajuntament de l’Escala suspengui les llicències del sòl urbà
d’Empúries, per tal que es reconsideri el volum d’edificació i es posi seny en
el desenvolupament urbanístic d’aquest indret emblemàtic del municipi.
aturar, quan encara hi som a temps, la destrucció del que és un paratge únic
ple d’història comuna. I que, tal com està, és econòmicament més rendible
per a tothom que un negoci privat.

Ja l’any 2009 vàrem fer pública la nostra disconformitat amb el que estava passant
a l’entorn del jaciment greco-romà d’Empúries a nivell urbanístic. Especialment
per les ampliacions de l’hotel Empúries que varen arribar al Parlament de
Catalunya en forma de pregunta al Conseller de Cultura. Se’ns va contestar que el
Pla de Protecció de l’entorn de la ciutat greco-romana (BCIN) estava a punt de
redactar-se i que un cop el tinguéssim permetria parar certes ampliacions que no
tenien sentit en aquest paratge singular, porta de la civilització al nostre país. El pla
encara no s’ha fet …i mentrestant aquest emblemàtic lloc que segons tots els
parlaments polítics simbolitza els fonaments de la nostra cultura mediterrània està
cada cop més urbanitzat i el primitiu hostal Empúries s’està convertint en un gran
complex hoteler.
Aquest passat mes de juny, amb la celebració de l’arribada de la torxa olímpica a
Empúries fa 25 anys, vàrem tornar a sentir els discursos polítics sobre la
importància i significació que aquest entorn te per l’Empordà, per Catalunya, per el
que som i per el que volem ser. Però vàrem mirar enrere i vàrem veure com els
maons encara avui continuen augmentant en aquest indret: l’hotel Empúries, el
complex hoteler amb spa, va creixent. Sembla ser que fins i tot sense complir amb
totes les normatives i permisos legals ja que l’ajuntament de l’Escala n’ha parat les
obres. De moment, no de manera definitiva. I Cultura? Doncs el Pla de protecció de
l’entorn continua fent-se (¡!).
Si, com sembla, hi ha voluntat política per aturar el que és, sense discussió, un
atemptat cultural i paisatgístic, volem que aquesta voluntat trobi el mes aviat
possible la manera de fer-ho.
L’ajuntament de l’Escala i el Departament de Cultura de la Generalitat, junts, poden
fer-ho.
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