
El futur del sector de la cons-
trucció a la Costa Brava hauria de
passar per la rehabilitació urbana
i la recuperació paisatgística, so-
bretot tenint en compte que a lo-
calitats com Platja d’Aro o Empu-
riabrava hi ha gratacels que tenen
 anys i ni tan sols compleixen
amb les normatives actuals, espe-
cialment les relacionades amb
matèria d’incendis. Aquesta és
una de les idees que l’arquitecte i
urbanista Esteve Corominas va
exposar ahir en la jornada Costa

Brava: context de la moratòria,ce-
lebrada a la seu de la delegació de
Girona del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya. 

Tal com va explicar el vicepre-
sident de l’Agrupació d’Arquitec-

tes Urbanistes de Catalunya, Ro-
bert Juvé, les conclusions del se-
gon debat sobre la Costa Brava,
celebrat el , continuen vi-
gents a dia d’avui: el territori se -
gueix essent escàs, el paisatge és
fràgil i segueix obert el debat sobre
si el model turístic està arribant a
un inal d’etapa. Juvé va recordar
que alguns dels plans que es volen
desenvolupar actualment són tan
antics que no tenen passada una
avaluació ambiental obligatòria, i
que probablement avui no la pas-
sarien. A més, va apuntar que el
sector immobiliari s’ha convertit
en una font de inançament per
als ajuntaments. 

Corominas, per la seva banda,
va fer un repàs a la història de la
protecció urbanística a la Costa

Brava: les revisions de plans gene-
rals que van fer els primers ajun-
taments democràtics, les grans re-
ivindicacions ecologistes d’aque-
lla època, l’aprovació dels PEIN
l’any  i el Pla Director del Sis-
tema Urbanístic Costaner l’any
. Ara, va recordar, el ressorgi-
ment econòmic ha fet recuperar
plans que havien estat aturats du-
rant dècades, en un context en
què gran part de l’activitat econò-
mica de la Costa Brava ve del sec-
tor de la construcció. En aquest
sentit, va apuntar a la necessitat
que hi hagi una «reinvenció» i di-
rigir el sector cap a la rehabilitació
i recuperació paisatgística, ja que
en aquest sector hi ha camp per
córrer: alguns dels grans ediicis
de la Costa Brava han quedat ob-

solets després d’haver estat aixe-
cats fa mig segle, de manera que
«cal amb urgència una política
d’aquests i altres ediicis», va de-
manar. A més, també va afegir que
cal renovar les instal·lacions i es-
pais públics de municipis com
Roses, Sant Feliu de Guíxols, Tos-
sa de Mar o Lloret. 

A continuació va tenir lloc una
taula rodona on es van contrapo-
sar diverses visions sobre la pre-
servació i urbanització de la Costa
Brava. L’advocat i tècnic urbanista
Pablo Molina va advertir dels ris-
cos de fer un planejament urba-
nístic sota «pressions socials molt
fortes»: «Es poden adoptar drece-
res, i això genera una fragilitat ju-
rídica», va advertir. També va sub-
ratllar que el que dona un valor tu-

rístic a la Costa Brava és el seu pai-
satge i, per tant, va advertir que
conservar-lo no és només una
qüestió mediambiental, sinó
també econòmica: «Si no, es pot
produir una davallada del turis-
me», va indicar. 

Per la seva banda, Marta Ball-
llosera, ambientòloga i membre
de SOS Costa Brava, va advertir
que la biodiversitat al litoral gironí
està «caient en picat» i que el grau
de salinització als aquífers de l’Alt
Empordà és «brutal», entre altres
problemes ambientals detectats.
També va criticar la Generalitat
per la seva inacció: «Tenen eines
exclusives que no depenen de
Madrid, i es podria haver fet molt
millor», va assenyalar. A més, va
lamentar que cada nou POUM si-
gui un «copiar i enganxar de l’an-
terior», i va demanar als ajunta-
ments que no tinguin «por de les
indemnitzacions» per desclassi-
icar terrenys. 

Per la seva banda, el president
del Gremi de Promotors i Cons-
tructors d’ediicis de Girona, Jo-
sep M. Coll, va lamentar que s’ha-
gi presentat els promotors «com
els dolents», quan en realitat se-
gueixen tots els procediments le-
gals. També va considerar que la
moratòria ha estat «molt extensa»
i ha creat «inseguretats i confu-
sions». Per això, va demanar a la
Generalitat que es donin «respos-
tes ràpides» a bloquejos de pro-
jectes en sòls urbans consolidats
i també a aquells sectors que, mal-
grat ser conlictius o mediàtics,
s’ajusten a la legalitat vigent.   

Jordi Espriu, arquitecte muni-
cipal de Castell-Platja d’Aro, va ex-
plicar que l’Ajuntament s’ha tro-
bat amb pressions immobiliàries
fruit de la crisi conòmica, amb
fons d’inversió que van oferir
construir en espais no urbanitza-
bles amb l’argument de crear llocs
de treball. La proposta, però, es va
rebutjar, ja que no volen tornar al
model de fa unes dècades. 

La jornada va acabar amb la in-
tervenció de la subdirectora gene-
ral d’Estratègies Territorials, Rosa
Vilella, que va explicar la moratò-
ria i es va comprometre a aprovar
inicialment el nou Pla Director en
menys d’un any. 

LAURA FANALS GIRONA

«La construcció a la Costa Brava s’ha
de reorientar cap a la rehabilitació»

Un debat al Col·legi d’Arquitectes contraposa visions sobre el futur urbanístic del litoral gironí  
L’advocat Pablo Molina diu que si les lleis es fan sota una gran pressió social poden resultar fràgils





La jornada celebrada ahir a la seu

del Col·legi d’Arquitectes. M. MARTÍ 
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