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CATALUNYA

Els municipis surten al rescat de la
Costa Brava
Sant Feliu de Guíxols, Pals i altres consistoris demanen a la
Generalitat que modifiqui el pla urbanístic del litoral
MARTA RODRÍGUEZ

Girona - 30 SET 2018 - 20:35 CEST

Vista de Tossa de Mar, en la Costa Brava, on es projecta un port esportiu. CARLES RIBAS

Diversos ajuntaments de les comarques de Girona com Sant Feliu de
Guíxols, Pals i Regencós (Baix Empordà) han aprovat mocions que insten
a la Generalitat a modificar l'actual Pla Director del Sistema Urbanístic
Costaner per evitar la construcció de milers de cases previstes en
projectes urbanístics “obsolets”. Des de la plataforma SOS Costa Brava,
que reuneix 18 associacions ecologistes, han avançat que passaran a tots
els consistoris una moció “model” perquè facin arribar la petició a la
Generalitat. Els ecologistes lluiten des del juliol per frenar 21 plans
urbanístics que, alerten, tindran un greu impacte ambiental i paisatgístic.
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Sant Feliu a finals d'agost i Pals a finals de setembre, han aprovat una
moció que insta al Departament de Territori a “impulsar mesures de
preservació del litoral i a “defensar els valors ambientals i culturals de la
Costa Brava” que acabin amb “dècades d'especulació”. A més a més,
l’insten que “redacti, tramiti i aprovi una modificació del Pla Director del
Sistema Urbanístic Costaner per desclassificar sòls urbanitzables no
desenvolupats i sòls urbans no consolidats no executats en tota la costa”.

“Límits de capacitat”
La moció, que recolza els plantejaments de la plataforma ecologista,
exposa com en el litoral de Girona “s'han traspassat els límits de capacitat
de càrrega del territori, i han generat una situació de risc tant referent als
impactes ambientals, paisatgístics, de recursos hídrics, de densitat
demogràfica com de mobilitat i sostenibilitat ambiental”. Situació que
consideren hauria de fer reflexionar la ciutadania en general i “hauria de
comportar un canvi radical i immediat en totes les polítiques públiques
que afectin el territori”.

Recorden que la Generalitat pretén presentar candidatura perquè el litoral
gironí sigui declarat Reserva de la Biosfera per la UNESCO, per la qual
cosa reclamen que es posi fi a “dècades d'especulació urbanística,
sobreexplotació del territori i mala gestió”. Com a exemple d'aquesta mala
gestió, Marta Ball-llosera, portaveu de Iaeden-Salvem l'Empordà, membre
de SOS Costa Brava, apunta que a la muntanya de Sa Guarda a Cadaqués
tenen previst construir 104 cases noves i recorda que alguns dies d'estiu
tallen la carretera d'accés al poble perquè la capacitat està al complet.
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