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El dia 31 de maig de 2006, a Tossa de Mar, 
el CILMA va organitzar la jornada “II Carta 
de Tossa”.

Aquesta jornada, destinada a municipis li-
torals de la Costa Brava, tècnics i polítics, i 
empreses del sector turístic i ambiental, va 
tenir com a objectiu presentar diverses vi-

sions sobre l’estat actual del nostre litoral, 
conèixer diferents experiències en la gestió 
de zones costaneres, i per acabar, en plenari, 
debatre sobre els possibles compromisos a 
assolir pels ens locals.

La jornada es va estructurar en dos blocs: la 
protecció del paisatge litoral amb sis ponèn-

II Carta de Tossa
cies, i exemples de gestió de diverses zones 
costaneres, amb vuit ponències. 

La benvinguda a la jornada va anar a càrrec 
de Pilar Mundet, alcaldessa de Tossa de Mar i 
d’Argemir González, regidor de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Blanes i responsable de 
la Comissió de la Carta de Tossa del CILMA, i 
que també va ser el moderador.   

Una vegada acabades les diverses pre-
sentacions i, per tant, després d’haver vist 
quina és la situació actual i quines eines 
es poden utilitzar per millorar la preserva-
ció i gestió del litoral gironí, es va celebrar, 
en plenari-debat, la renovació dels com-
promisos de la Carta de Tossa. Després 
d’analitzar i debatre aquests compromisos, 
es van aprovar per unanimitat dels assis-
tents i així, en un futur immediat, que puguin 
ser ratificats pels respectius ens locals. 

Entre els municipis costaners hi van par-
ticipar els de Llançà, Cadaqués, Castelló 
d’Empúries, Begur, Pals, Vall-llobrega, Pala-
mós, Calonge, Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu 
de Guíxols, Tossa de Mar, Lloret i Blanes. 

Torn obert de preguntes al final del segon bloc.                              Foto: Gorbs Comunicació.

Ja han passat vuit anys d’ençà que es signà la primera Carta de Tossa, una carta en 
que es contemplaven uns objectius basats en la sostenibilitat del nostre litoral, objectius 
genèrics i a l’hora comuns que repercutien i repercuteixen als municipis costaners de 
Girona. Tots aquests municipis tenen en comú una forta dependència dels medis litorals, 
terrestres i marins, que s’han conformat com a recurs territorial on gravita gran part de 
l’economia municipal. 

Posar les bases metodològiques per a la definició d’uns objectius encaminats a la preser-
vació del territori i dels valors patrimonials que conté fou l’eix vertebrador d’aquella prime-
ra Carta. Aquests objectius, que es resumien en sis, partien de l’adquisició d’un compro-
mís de treball per part de tots els seus signataris. Compromisos que s’emmarcaven en la 
definició d’àrees d’interès natural, paisatgístiques i urbanístiques, així com el treball comú 
en la definició i delimitació de les mateixes.

Un cop assolides les bases de la primera Carta del 1998, que afavorien l’evolució dels 
municipis costaners cap a escenaris de major sostenibililitat des del punt de vista de 
l’ocupació i ús del territori, i conscients que moltes de les iniciatives no poden ser tan sols 
dutes a terme pels propis municipis, creiem oportú donar un nou salt qualitatiu endavant, 
marcar noves fites encaminades a la gestió sostenible del nostre litoral, a la recuperació i 
restauració d’espais, entorns i paisatges associats, i a la millora i manteniment d’aquests, 
així com apropar aquest medi a la població, mitjançant la seva participació.

Aquesta II Carta de Tossa té entre els seus objectius el treball conjunt i coordinat, amb 
estratègies comunes per assolir la recuperació i el manteniment de la nostra costa i el seu 
patrimoni. És per això que proposa a tots els municipis adherits, superar la visió genèrica i 
global del medi litoral, centrant-se en l’adquisició de compromisos de treball concrets per 
assolir la gestió paisatgística, social i física del medi a partir de les següents actuacions:

1. Definir i establir bones pràctiques a cada un dels espais cos-
taners, basats en la gestió sostenible dels medis litorals, els seus pai-
satges i entorns més immediats.
2. Realitzar planejaments urbanístics i plans de gestió encami-
nats a la millora, manteniment, restauració i recuperació dels paisat-
ges, entorns i medis litorals. 
3. Desplegar els instruments precisos per conformar un mosaic 
continu d’espais lliures que garanteixi la connectivitat social, paisatgís-
tica i ecològica entre el sistema litoral i el territori interior.
4. Treballar en la recerca de línies de subvenció per l’aplicació 
de mesures de gestió sostenible dels medis litorals.
5. Fomentar l’adaptació de figures de gestió ambiental a les plat-
ges i als seus serveis oferts.
6. Apropar els medis litorals al coneixement dels usuaris mit-
jançant programes específics d’educació, conscienciació i informació, 
i implicar a aquests en la seva conservació.
7. Recuperar l’ús i millorar els camins de ronda i camins litorals 
com a coneixement dels espais naturals costaners i com a oferta com-
plementària de qualitat a l’oferta convencional de platges.
8. Fomentar l´ús de sistemes i xarxes de mobilitat sostenible, en 
l’àmbit urbà i entre els diversos municipis litorals.
9. Crear un consorci de gestió litoral, com a eina de suport tèc-
nic i seguiment de projectes als municipis adherits a la Carta de Tossa, 
com a plataforma de debat i d’estratègies per la cooperació i coordina-
ció supramunicipal en la millora del litoral.

Tossa de Mar, 31 de maig de 2006

u II Carta de Tossa. Vers una gestió sostenible per la Costa Brava
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Assemblea General
del CILMA
El divendres 9 de juny de 2006, a la sala de Plens 
del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, es va 
celebrar l’Assemblea General del CILMA.

Durant el transcurs d’aquesta assemblea i, 
entre d’altres aspectes, es va informar sobre 
les darreres activitats portades a terme i es 
van aprovar, per unanimitat, els objectius i les 
properes actuacions, així com també l’estat 
de comptes de l’any 2005 i el pressupost per 
a aquest any 2006 l’import total del qual és de 
218.580 €.

Pel que fa a les noves sol·licituds d’adhesió es 
van acceptar totes les propostes presentades 
i que corresponen als municipis de Bordils, 
Campllong, Canet d’Adri i Mollet de Peralada. 
Amb aquestes noves adhesions els municipis 
associats sumen un total de 176 sobre 221, el 
que representa quasi un 80% sobre el total dels 
municipis de les comarques gironines. Moment de la presentació dels pressupostos.                                                                                                  Foto: Gorbs Comunicació.

Abans de la celebració de l’Assemblea Ge-
neral, el 9 de juny de 2006, també a la sala 
de Plens del Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany, el CILMA va organitzar la jornada 
“La protecció dels animals de companyia. 
L’entrada en vigor de la prohibició del sa-
crifici”.

En aquesta jornada es va informar del pa-
per dels ens locals i de la nova convoca-
tòria d’ajuts, així com de l’experiència del 
servei de gestió d’animals a la comarca de 
la Selva.

La jornada va ser oberta per Jordi Xargay, 
president del Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany i per Miquel Noguer, president del 
CILMA. Com a ponents van participar: 
Ignasi Rodríguez, veterinari-cap de secció de 
Protecció dels Animals de Companyia de la Di-
recció General del Medi Natural del DMAiH que 
va informar sobre el paper de les administracions 
en la protecció de animals; Pere de las Muelas, 
veterinari-tècnic de la secció de Protecció dels 
Animals de Companyia de la Direcció General del 
Medi Natural del DMAiH que va comentar la pro-
posta de convocatòria de subvencions pels ens 
locals per facilitar l’aplicació de l’article 11.1 de la 

L’entrada en vigor de la prohibició
del sacrifici dels animals de companyia

Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció d’animals; 
i Miquel García, tècnic de Medi Ambient del 
Consell Comarcal de la Selva que va explicar 
l’experiència en el servei de gestió dels animals 
de companyia i campanyes de sensibilització a 
la comarca de la Selva. Aquesta jornada va estar 
moderada per Jordi Batchelli, responsable de la 
Comissió de Qualitat Ambiental del CILMA. 

Moment del torn obert de paraules i debat de cloenda.                                                              Foto: Gorbs Comunicació.

Miquel Noguer, Jordi Xargay i Jordi Batchelli durant la 
presentació de la Jornada.               Foto: Gorbs Comunicació.
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El CILMA realitza un 
espai televisiu sobre 
accions en l’àmbit del 
medi ambient

El CILMA està produint un espai televisiu sobre 
diverses accions en medi ambient i sosteni-
bilitat que estan portant a terme diversos ens 
locals de les comarques gironines.

Aquesta sèrie televisiva, que comprèn 20 
capítols i que s’emetrà a partir de la tardor 
d’aquest any en diverses televisions locals, 
té per objectiu difondre aquelles accions i 
polítiques mediambientals dutes a terme 
per diversos ens locals que puguin signifi-
car pràctics exemples de sostenibilitat. 

La careta del programa.

El CILMA ja disposa
del domini .cat 
u Des de principis d’aquest 
mes de maig, el Consell d’Inicia-
tives Locals per al Medi Ambient 
de les Comarques de Girona 
(CILMA), ja té operativa la seva 
pàgina web:

www.cilma.cat. 

En el mateix indret i dia que l’Assem-blea Gene-
ral, es va celebrar una reunió amb els ens locals 
afectats pel traçat del TGV per tal d’informar de 
les actuacions portades a terme darrerament 
pel CILMA. 

En aquest sentit, es va informar sobre els 
tres trams del traçat del TGV a les comar-
ques gironines (Selva, Central i Alt Empordà). 
Pel que fa al tram de la Selva es va comen-
tar que es va rebre per part de Jordi Prat, 
Coordinador de l’Alta Velocitat a Catalunya, 
el compromís de l’acceptació de les millores 
que tècnicament eren assumibles per l’ADIF 
en el tram ja licitat i en vies d’execució. 
Aquestes millores, entre d’altres, comporten 
en el pas del Rec de Gasserans a Sant Fe-
liu de Buixalleu, la demolició d’unes aletes 
ja realitzades per construir un nou pas d’11 
metres. A la Riera d’Arbúcies s’han intro-
duït 3 noves obertures de 30, 35 i 30 metres 
respectivament. A Massanes, al Torrent de 
Teuleria, s’ha incorporat un viaducte de 145 
metres i en el veïnat de Cambrerol un altre 
de 112 metres. A Sils, a la riera de Vallca-
nera, es farà una nova volta de 8,5 metres 
i a Vilobí d’Onyar un nou viaducte d’uns 40 
metres de longitud.

Josep Amat, vicepresident i responsable de 
la Comissió d’Infraestructures del CILMA va 
informar també del resultat de la reunió man-
tinguda el dia 29 de maig a Madrid amb respon-
sables de l’ADIF i en la qual es van acceptar 
algunes de les propostes del CILMA sobre el 
tram que es troba en procés de redacció del 
projecte constructiu.

En la reunió dels representants dels ens locals 
es van valorar positivament les millores intro-
duïdes, especialment, en el tram ja en obres de 

Reunió d’ens locals afectats pel TGV
la comarca de la Selva per les dificultats que 
representava.

Els representants dels ens locals reunits van 
demanar a la Comissió d’Infraestructures del 
CILMA que segueixi realitzant les gestions 
necessàries per aconseguir també que l’ADIF 
accepti la modificació del traçat en el tram de 
Bàscara que representa una necessitat molt 
important per al municipi, correcció que enca-
ra no ha estat acceptada donada les dificultats 
administratives que ADIF ha objectat.

També han expressat la seva preocupació 
per l’execució de les obres en el tram de l’Alt 
Empordà, adjudicat a TP Ferro i que, segons 
aquesta empresa, proposa una modificació 
sobre el projecte original que afectaria molt 
negativament a Pont de Molins. 

D’esquerra a dreta: M. Carme Morraja, enginyera assessora; Josep Amat, vicepresident i responsable de la Comissió 
d’Infraestructures; Miquel Noguer, president; Eduard de Ribot, advocat assessor; i Jaume Hidalgo, secretari tècnic.                  

Foto: Gorbs Comunicació.

 Les obres del traçat del TGV al seu pas pel tram de 
l’Alt Empordà.                                         Foto: Dolors Gibert.
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Jornada de la
Construcció Sostenible
El dia 7 de juny, al Centre Cívic Pla de Palau 
de Girona, el CILMA va organitzar la jornada 
Construcció Sostenible.

Amb motiu de l’entrada en vigor de la nova 
normativa en construcció sostenible (decret 
d’ecoeficiència, codi tècnic de l’edificació, 
etc.), l’objectiu de la jornada va ser donar a 
conèixer experiències en construcció sos-
tenible que s’estan duent a terme, així com 
debatre en una taula rodona quin és el paper 
dels ens locals. En aquesta taula rodona hi 
van participar: Carles Salvadó, tècnic de la 
Subdirecció General de Qualitat, Sostenibilitat 
i Rehabilitació de l’Habitatge del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge; Josep Donés, 
secretari general de Promotors i Construc-
tors d’Edificis de Girona; Will Foreman, presi-
dent de l’Associació de Professionals de les 
Energies Renovables de Catalunya (APERCA); 
Josep Antequera, membre de l’Agrupació 
Arquitectura i Sostenibilitat (AuS); i Enric 
Pardo, regidor delegat de Sostenibilitat de 
l’Ajuntament de Girona i responsable de la 
Comissió d’Eficiència Energètica i Energies 
Renovables del CILMA. Va moderar aquesta 
taula rodona Jaume Hidalgo, coordinador de 
l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Gi-
rona i Secretari Tècnic del CILMA.

Com a ponents van participar, prèviament, 
Gabi Barbeta, doctor en Arquitectura de la 

Universitat de Girona i membre de l’Agrupació 
Arquitectura i Sostenibilitat (AuS) que va ex-
plicar l’experiència dels ecobarris alemanys 
a Fribourg i Tunïngen; i Jordi Figueras, tècnic 
de l’Agenda 21 de l’Ajuntament de Girona, 
que va exposar els criteris de construcció 
sostenible en el municipi de Girona: des del 
Segell Verd al Pla de Baix de Domeny.

En Gabi Barbeta va donar una sèrie de da-
des sobre aquests ecobarris i va ressaltar, 
entre d’altres aspectes, que l’Ajuntament 
d’aquestes poblacions compra el terreny 
per edificar i el gestiona evitant, d’aquesta 
manera, el factor especulatiu. Per tal de te-
nir una idea aproximada de la planificació i 
construcció d’aquests ecobarris va comen-
tar que es construeixen uns 50 habitatges 
per hectàrea i que cada 20 cases s’alimenten 
amb una caldera de 14 kcal, quan un sol ha-
bitatge en el nostre país s’alimenta amb la 
meitat d’una d’aquestes calderes. La conclu-
sió de la seva exposició va ser explicar que 
l’objectiu principal d’aquests ecobarris és, 
mitjançant l’aplicació de criteris de sosteni-
bilitat, fer unes poblacions més humanes i 
més tranquil·les i, per tant, que els seus habi-
tants tinguin una major qualitat de vida.

Per la seva part, Jordi Figueras va comen-
tar el procés de la construcció sostenible a 
Girona que es va iniciar amb el Segell Verd 
i que, en l’actualitat, ha continuat amb el 
planejament del Pla de Baix de Domeny, així 
com l’adaptació de la normativa municipal de 
l’edificació en aquests criteris. 

Un moment de la taula rodona.     Foto: Gorbs Comunicació.

El passat 15 de juny es va celebrar 
a Albacete una nova reunió del ple-
nari de la “Red de Redes de Medio 
Ambiente Urbano” amb l’objectiu 
d’informar sobre l’Estratègia Europea 
que s’està treballant en aquest àmbit 
i presentar una proposta definitiva de 
l’Estratègia de Medi Ambient Urbà de 
la “Red de Redes” amb les aportacio-
ns de diferents xarxes de municipis. 

Aquesta proposta serà elevada al Go-
vern per a la seva aprovació, la qual 
passaria a ser la primera en aprovar-
se a nivell estatal.

En aquesta reunió també es van 
presentar els primers capítols del 
“Libro Verde de Medio Ambiente Ur-
bano”, el qual constitueix la base de 
l’estratègia anterior.

Aquest llibre neix amb la voluntat 
de ser el document de referència 
de les polítiques mediambientals a 
diferents nivells institucionals re-
lacionades amb el procés de canvi 
dels sistemes urbans. Vol ser també 
el referent  tècnic i educatiu per als 
professionals de la pedagogia i de la 
tècnica que faran possible la tran-
sició de les ciutats cap a escenaris 
més sostenibles. 

En una primera fase el llibre consta 
de cinc pilars: urbanisme, mobilitat, 
edificació, biodiversitat i gestió ur-
bana, que s’aniran ampliant prope-
rament.

Com a conclusió el llibre propugna un 
model d’ordenació del territori que 
potenciï ciutats més sostenibles i no 
urbanitzacions i estableixi les rela-
cions entre zones urbanes i rurals.

Per últim, a la reunió es va estudiar la 
possibilitat d’elaborar un mòdul bàsic 
de formació basat en aquest llibre. 

Reunió del plenari de la 
“Red de Redes de Medio 
Ambiente Urbano”
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La Comissió de Mobilitat del CILMA ofereix 
els propers dies 26, 27 i 28 de juliol de 2006 un 
curs de formació sobre la conducció econò-
mica i eficient. Aquest curs està promogut per 
l’Institut Català d’Energia dins el marc de la 
campanya “Cuida’m, gastaré menys” amb la 
finalitat de donar a conèixer els beneficis me-
diambientals d’aquesta pràctica.

L’objectiu del curs és adquirir uns coneixe-
ments en tècniques de conducció econòmica 
i eficient (estalvi de combustible, reducció 
d’emissions,...) amb la prioritat d’incidir direc-
tament sobre aquells col·lectius que podran 
donar a conèixer i replicar la seva experiència 
a un ampli públic. 

Curs de conducció econòmica i eficient

El CILMA va començar a promoure entre 
els ens locals la compra verda pública, 
en concret el cas de la fusta i el paper, en 
el marc d’una jornada que es va celebrar 
el 8 d’abril i posteriorment amb un curs 
de formació realitzat entre els mesos de 
maig i juny de 2005. Seguint aquesta línia, 
en el mes de novembre, es va editar la 
“Guia de compra verda per la prevenció 
del canvi climàtic a les administracions 
locals de les comarques gironines” que 
posa a l’abast dels responsables locals 
la informació per ajudar a fer efectiva la 
compra de productes i serveis ambien-
talment correctes.

En l’actualitat, el CILMA continua ofe-
rint aquest suport als ens locals. És 
per això que amb l’objectiu d’avançar 
en aquest procés d’ambientalització 
i d’oferir als ens locals la possibilitat 
de posar-ho en pràctica, s’ha iniciat 
un projecte per definir diferents alter-
natives sobre com procedir per dur a 
terme una política de compra verda 
municipal, amb la coordinació tècnica 
d’Ecoinstitut Barcelona. 

EL CILMA dóna suport 
als ens locals en 
la implantació de 
la compra verda

Portada de la Guia de compra verda.

És així com el curs està dirigit a respon-
sables de medi ambient, de mobilitat i 
d’educació viària de les administracions 
locals; representants d’entitats cíviques 
i socials; persones referents d’opinió en 
la premsa comarcal; representants de 
col·legis professionals; representants de 
sindicats, entre d’altres.

La part pràctica es realitzarà amb vehicles 
amb ordinador a bord i en un circuit urbà a 
càrrec de professors del RACC i la part teòri-
ca a la seu del CILMA.

Aquest curs serà gratuït i finançat íntegrament 
per l’ICAEN. 

Un dels vehicles adaptats per fer les pràctiques.                                                                        Foto: Gorbs Comunicació.

Els dies 10 i 11 de juny va tenir lloc 
al parc de la Devesa de Girona la 
Fira Eco Sí, la primera edició de la 
fira de la cultura ecològica a Giro-
na. El CILMA, conjuntament amb la 
Diputació de Girona, hi va partici-
par amb un estand en el qual, a tra-
vés d’alguns panells s’informava 
sobre diversos aspectes relacio-
nats amb el medi ambient a les co-
marques gironines, especialment 
sobre la relació entre les infraes-
tructures i la connectivitat social, 
ecològica i paisatgística en els 
espais lliures. 

El CILMA participa en la Fira Eco Sí

Perspectiva de l’estand del CILMA i la Diputació de Girona. 
                                                                                                        Foto: Gorbs Comunicació.
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A resultes de les intenses negociacions entre 
l’ANG i l’Ajuntament de Tossa de Mar pel pro-
jecte d’urbanització de Cala Morisca (encara 
no resolt), l’exalcalde Telm Zaragoza va oferir 
el seu municipi per endegar aquest procés 
polític i de resultes va néixer, fruit també de 
l’atzar, la Carta de Tossa. 

Aquest document, redactat pel geògraf Xavier 
Turró i el llavors vicepresident de l’ANG, Enric 
Pardo, era un text sintètic, políticament correc-
te i molt concret pel que fa als compromisos 
polítics adquirits: definir les zones d’interès 
natural, paisatgístic o agrícola no protegides 
pel PEIN; limitar els creixements perifèrics; 
establir la capacitat de càrrega del municipi i 
treballar conjuntament amb els altres ajunta-
ments signataris. 

Ara bé, abans de llançar el document però, ca-
lien més aliances per endegar el procés. Així 
es va convocar una reunió informal a Tossa de
Mar amb l’alcalde de Roses i president de la Di-
putació, Carles Pàramo, l’exalcalde de Llançà i
llavors diputat per CiU, Josep Maria Salvatella, 
i dos ajuntaments més molt compromesos en
el procés: Sant Feliu de Guíxols i Torroella de
Montgrí, que van estar representats per Quico 
Rodríguez i Josep Capellà, tots dos regidors dels
respectius ajuntaments. Per tant, doncs, si Tos-
sa va ser el bressol de la Carta de Tossa, aquella 
reunió i el posterior dinar van ser els que li van 
assegurar un futur sense entrebancs polítics. 

La Carta de Tossa naixia, doncs, amb el visti-
plau de totes les forces polítiques i, per tant, 
evitava exclusions d’ajuntaments en funció 
de la seva adscripció. La integració del con-
junt d’ajuntaments signataris al CILMA com 
a grup de treball anomenat encara Carta de

La Carta de Tossa i el Catàleg d’Espais d’Interès Natural
i Paisatgístic de la Costa BravauELS ORÍGENS

Corria l’any 1998, en plena eufòria urbanísti-
ca, especialment a la Costa Brava, quan un 
grup de persones vinculades a l’Associació 
de Naturalistes de Girona (ANG) va idear 
una doble estratègia per preservar el paisat-
ge litoral gironí: per una banda, es tractava 
d’identificar tècnicament els espais valuo-
sos paisatgísticament i que estaven en risc
de desaparició sota els processos urbanís-
tics; i per l’altra, endegar un procés polític 
que es basés en la contenció urbanística i en
la protecció del paisatge.

Tossa li va assegurar el marc institucional 
necessari per poder compartir experiències 
fins a data d’avui.

L’altre front, el de la identificació dels espais 
a protegir, va trobar amb aquest compromís 
un terreny fèrtil per créixer. Els propis ajun-
taments signataris van reclamar aquest in-
ventari i l’ANG, que ja havia fet uns estudis
previs amb col·laboració amb la UdG, es va 
oferir a realitzar-lo. La Diputació de Girona i
la Fundació Territori i Paisatge hi van posar 
la resta: el finançament. Va ser un procés
llarg i laboriós per la grandària de la super-
fície a estudiar i perquè es volia que fos un 
procés participat pels ajuntaments i les en-
titats locals. Així doncs, el Catàleg d’espais 
d’interès natural i paisatgístic de la Costa 
Brava, que va veure la llum el 2002 i s’ha 
pogut publicar el 2005, esdevé ara una eina
imprescindible per als ajuntaments que revi-

sen el seu planejament o per a aquells que
busquen propostes per gestionar el seu sòl
no urbanitzable. 

Avui, vuit anys després, la valoració d’aquest 
doble procés ens és del tot positiva. Els com-
promisos adquirits pels 20 municipis signataris 
de la Carta de Tossa s’ha anat traduint en al-
gunes desclassificacions de sòl urbanitzable, 
amb inclusió d’espais del Catàleg a la Xarxa 
Natura 2000 i en la redacció de part dels estu-
dis de base per la redacció dels plans territo-
rials parcials de les comarques gironines. 

El més important, però, és el canvi de tendència
política que va iniciar la Carta de Tossa en els
ajuntaments costaners. Avui per avui, el creixe-
ment il·limitat no es defensat per ningú i l’aposta
política és la preservació del paisatge. Per tant,
benvinguda sigui, doncs, la segona Carta de
Tossa i que doni tants fruits com la primera.

Dunes de Sant Martí d’Empúries (l’Escala). Foto: ANG.

El Riuet (Sant Pere Pescador-Empúries).                   Foto: ANG.
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El Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisat-
gístic de la Costa Brava neix de l’impuls munici-
pal i associatiu l’any 1999, molt abans d’iniciar-
se els processos actuals de redacció de Plans 
Territorials Comarcals i Plans Directors. 

Des del moment en què s’inicien els treballs del 
catàleg fins avui dia, el marc social i associatiu 
ha sofert importants canvis i és per això que 
té més sentit que mai considerar que aquest 
document actualment és una eina de tots, útil 
per argumentar els valors del territori i per co-
mençar a posar en pràctica la preservació i la 
gestió d’espais. 

Diversos estudis, debats i reflexions sobre 
l’evolució urbanística de la Costa Brava 
manifesten, de forma clara, que els creixe-
ments més espectaculars s’han donat entre 
el 1974 i l’actualitat. És més, s’afirma que 
amb l’arribada de la democràcia no es va 
aturar l’ocupació i especulació del territori i 
l’ordenació urbanística només va servir per 
regular les alçades. En aquest sentit, també 
ara es pot comprovar com des de la finalit-
zació dels treballs del Catàleg es van apro-
vant i executant de forma continuada plans 
parcials que redueixen de forma important la 
superfície valorada. 

Objectius
El Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Pai-
satgístic de la Costa Brava té com a principal 
objectiu la preservació de l’entorn natural i 
del paisatge i esdevenir un instrument de 
primer ordre per a l’ordenació territorial i la 
gestió urbanística, en especial del sòl no ur-
banitzable. 

De fet, podem sintetitzar els objectius en tres 
grans pilars:

uIdentificar, delimitar i justificar aquells es-
pais que tenen més valor natural i paisatgístic 
situats en la primera i segona línia del litoral 
gironí.

uEstructurar una xarxa d’espais naturals per 
tal de garantir i fer més eficaç la preservació 
de l’entorn natural i del paisatge.

uI establir propostes de caràcter urbanístic, 
administratiu i ambiental que cal executar si es 
volen salvaguardar aquests espais.

Àmbit d’estudi 
L’àmbit d’estudi d’aquest catàleg comprenia 
en una primera fase els municipis de la franja 
litoral entre Blanes i Portbou, tot i que poste-
riorment es va ampliar vers la segona línia de 
costa perquè era un territori que també es tro-
bava sotmès a una important pressió urbana. 

Del conjunt d’aquesta àrea s’han obviat els 
espais ja urbanitzats (la trama construïda), 
així com també els que ja gaudeixen d’algun 
tipus de protecció especial, com ara els es-
pais inclosos al PEIN (tinguin o no desenvo-
lupada alguna figura d’especial protecció: 
parc natural, paratge natural d’interès na-
cional, reserva natural, etc.). Aquests últi-
ms, però, tot i que no s’han tingut en compte 
a l’hora de l’inventari, sí que s’han conside-
rat a l’hora d’articular i estructurar la xarxa 
d’espais.

L’estructura
En funció de la coberta del sòl i de la fun-
cionalitat ecològica, el Catàleg proposa tres 
tipologies d’espais que s’articulen al voltant 
dels espais del PEIN. En primer lloc, en funció 
de la presència dels valors naturals intrín-
secs que hi ha en els espais d’interès natural 
en què la seva selecció respon a la combina-
ció de diversos criteris (singularitat, raresa, 
fragilitat, etc.). 

En segon lloc, segons la seva funcionalitat 
ecològica, hi ha els connectors ecològics i 
paisatgístics, els quals tot i no presentar valors 
naturals excepcionals tenen una important 
funcionalitat ecològica, ja que enllacen espais 
naturals similars i/o afins entre la matriu terri-
torial. Aquesta categoria d’espais també in-
clou les zones d’amortiment o tampó, les quals 
tenen la particularitat de situar-se en zones ad-
jacents entre nuclis urbans i espais d’interès 
natural i per tant, desenvolupar la funció de 
dilatació o difuminació d’impactes que deri-
ven sobre els sistemes naturals provocats per 
aquesta proximitat.

I en tercer lloc i últim, en funció del seu valor 
agrícola i estètic, hi ha els parcs agrícoles, 
els quals abasten les planes de l’Alt i Baix 
Empordà.    

En total es cataloguen 90 espais que es re-
parteixen en 89 municipis. D’aquests, 61 
es troben en categoria d’espais d’interès 
–representen 20.962 ha–, 27 en categoria de 
connectors –representen 13.173 ha– i 2 en 
categoria de parc agrari –representen 33.564 
ha. Majoritàriament aquests espais, excep-
tuant-ne els dos parcs agrícoles, correspo-
nen a terrenys d’usos forestals (58%) i agrí-
coles (36%), mentre que les àrees urbanes 
només representen un 2,5%.

La Gola del Ter (l’Estartit).                Foto: ANG.

Canons de Garbet (Colera).        Foto: ANG.

El Catàleg d’Espais d’Interès 
Natural i Paisatgístic de
la Costa Brava
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La xarxa
Les tres tipologies d’espais anteriorment 
descrites i que conformen el Catàleg, jun-
tament amb els espais que configuren el 
Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya 
(PEIN), formen en conjunt una xarxa que és 
essencial per mantenir no només els valors 
naturals del nostre territori sinó també la 
biodiversitat (actual i potencial) i la conti-
nuïtat paisatgística d’un territori cada ve-
gada més castigat i urbanísticament més 
desfigurat.  

Així doncs, i tenint en compte les noves es-
tratègies de conservació dels ecosistemes 
naturals i fer-ne més eficaç llur preservació, 
s’ha cregut oportú i bàsic, quan parlem de 
protecció del territori, pensar en el concep-
te de xarxa. Amb el ritme actual d’ocupació 
del territori ja no és possible parlar de pro-
tecció d’espais amb valors naturals, cultu-
rals o històrics, sinó que cal parlar de xarxa 
d’espais.

Les propostes 
Aquest Catàleg, a més de constituir un inven-
tari de zones i d’espais a protegir del litoral gi-
roní, efectua una fitxa de síntesi de cada espai 
i també una proposta completa de mesures 
concretes a adoptar, per tal de fer efectiva i 
possible la finalitat i l’objectiu general de pre-
servació dels valors naturals. 

En aquest sentit, cadascuna de les fitxes 
que formen el Catàleg presenten, juntament 
amb les dades relatives a la delimitació i 
caracterització de cada àrea, els motius 
d’inclusió al Catàleg, l’estat de conservació 
i impactes que presenten, els requeriments 
de protecció i el que pot ser més interessant 
i innovador en un catàleg: les actuacions i 
mesures de gestió urbanística i administra-
tiva per la preservació de l’espai, a banda 
de les de caràcter ambiental.  

Les primeres mesures se centren en aspectes 
directament relacionats amb l’anàlisi del planeja-
ment urbanístic que resulta aplicable a la zona i 
en l’establiment de criteris d’actuació pel que fa 
a l’adopció i al desenvolupament de règims de 
protecció; i les segones, se centren en mesures 
de gestió i millora ambiental, les quals varien en 
funció de les qualitats de cada espai. 

De manera concreta les mesures de caràcter 
urbanístic se centren, doncs, en: 

-Redacció i aprovació de Plans Especials del 
sòl no urbanitzable. 
-Elaboració de Catàlegs de Patrimoni Natural 
municipals i inclusió de determinats espais. 
-Redacció i aprovació de normes per a la pro-
tecció del patrimoni arquitectònic rural. 
-Incorporació de mesures de protecció al pla-
nejament vigent i establiment d’un estricte rè-
gim d’usos.
-Aprovació de pressupostos especials i dotació de 
mitjans econòmics per al desenvolupament dels 
Plans especials de protecció i per l’establiment 
de mesures de foment, incentius i ajuts al man-
teniment dels usos agraris tradicionals o per la 
protecció del paisatge i del medi natural. 

-Impuls d’expedients de modificació puntual 
dels planejaments urbanístics amb la finalitat 
d’intensificar els règims de protecció i d’impedir 
la transformació urbanística dels espais, afec-
tacions de sòls a usos públics i a espais lliures, 
parcs i zones verdes i adquisició dels mateixos 
per constituir un Patrimoni públic de sòl. 
-Desclassificacions de sòls urbanitzables o 
aptes per urbanitzar i reclassificació com a sòl 
no urbanitzable especialment protegit en supò-
sits de planejaments que permeten urbanitzar 
espais forestals, espais d’especial interès pai-
satgístic, espais que constitueixen connectors 
ambientals i paisatgístics o zones d’especial 
valor agrícola. 
-Redacció de Plans Especials de caràcter plu-
rimunicipal per protegir el sòl no urbanitzable 
i constitució d’un Consorci d’Administracions 
per a la seva gestió.

I les mesures de caràcter ambiental, tenen a 
veure amb: 

-Propostes concretes d’inclusió de les àrees 
al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya, 
mitjançant tramitar les corresponents modifi-
cacions de delimitació del PEIN. 

L’edifici del Fluvianàutic instants abans de la seva voladura.   Foto: Salvem l’Empordà.

Voladura de l’edifici del Fluvianàutic (Sant Pere Pescador).                        Foto: Salvem l’Empordà.
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-Programes ambientals de recuperació dels 
boscos de ribera, de restauració de Pedreres. 
-Foment de la planificació i gestió forestal sos-
tenible.
-Redacció de projectes de permeabilització 
d’infraestructures viàries i execució de passos 
de fauna. 
-Mesures de planificació hidràulica i elabora-
ció de Plans Espacials Fluvials.
-Promulgació de normes de protecció de trams 
del litoral.
-Delimitacions de les zones de domini públic 
marítim terrestre i del domini públic hidràulic. 
-Programes ambientals de recuperació de zo-
nes humides, inclusió d’espais a l’inventari de 
zones humides. 
-Establiment de cabals ecològics i dels cabals 
de manteniment dels diferents rius, 
- Etc. 

A banda de totes aquestes mesures concre-
tes que s’adeqüen a cada un dels espais en 
funció de la seva tipologia, de la seva situa-
ció estratègica, del seu ús actual i potencial 
i de la classificació urbanística, el Catàleg 
valida fórmules de gestió i les proposa per 
alguns dels espais classificats. Entre aques-
tes cal esmentar:

-Establiment per part dels ajuntaments d’una 
política d’adquisició de sòl amb valors natu-
rals, per constituir un patrimoni públic d’espais 
naturals d’interès.
-Endegament d’actuacions compensatòries. 
-Signatura de convenis de col·laboració amb 
els titulars de sòl no urbanitzable.
-Signatura de convenis territorials d’explotació. 
-Endegament de mesures de foment, de línies 

d’ajut, incentius i subvencions destinades a as-
segurar per part de les diferents administracions 
una gestió adequada del sòl i dels seus valors.
-Política de compra de drets d’explotació de re-
cursos naturals, o bé d’arrendament d’aquests 
espais, cessió d’ús, etc.

Els resultats
Tot i que ja fa dos anys de la publicació del 
catàleg podem establir que aquest encara 
ara presenta una important funcionalitat. 

Es tracta, per una part d’un document que 
ha servit per elaborar documents de tipus 
ambiental com, per exemple, determinades 
Agendes 21 locals o comarcals, l’establiment 
del límits del futur Parc Natural del Mont-
grí, Baix Ter i Illes Medes, part de la Xarxa 
Natura 2000, etc. i de tipus urbanístic com, 
per exemple, el Pla Director Urbanístic del 
Sistema Costaner, el futur Pla Territorial de 
l’Empordà o diversos Plans d’Ordenació Ur-
banística Municipal, etc. 

I de l’altra, és un document que ha assentat 
les bases per tal d’analitzar el territori dis-
ponible i detectar aquelles zones on des del 
punt de vista ambiental són més fràgils. En 
definitiva, estableix la base conceptual so-
bre la qual s’ha d’assentar el concepte de la 
sostenibilitat territorial de la Costa Brava. 

Albert Albertí i Parés, Santi Llagostera i Güell, 
Enric Pardo i Cifuentes,  Marta Picó i Micaló, 
Eduard de Ribot i Molinet i Xavier Turró i Ventura 
ANG El Riudaura. Foto: ANG.

Roca Rodona (Santa Cristina d’Aro). Foto: ANG.

Puig Rom (Roses). Foto: ANG.Aiguamolls del Baix Ter.          Foto: ANG.
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L’ús turístic i residencial de les platges de la Costa Brava
Per Rosa Maria Fraguell Sansbelló. 
Professora titular de Geografia Humana del Departament de Geografia – Universitat de Girona

opinió

Quan s’inicia la temporada d’estiu toca par-
lar de platges. Però tan sols ho hem de fer en 
aquest moment? Cada cop més la platja és un 
espai d’interès no només per al turista tradi-
cional sinó també per a la població resident, 
la qual (a part de què sempre l’ha considerat 
com un recurs econòmic) la comença també a 
percebre com un espai social i recreatiu per a 
ús propi i d’ús permanent.

Certament, és a partir dels anys cinquanta, 
etapa durant la qual les platges de la Cos-
ta Brava inicien un procés de massificació, 
quan la platja es converteix en l’aparador 
exclusiu on se centra la mirada del turista. 
L’èxit de la platja en aquells moments es 
basava en la simplicitat dels seus elements: 
accessibilitat i aparcament a peu de platja, 
abundància de sorra i de sol, i una disponi-
bilitat mínima de serveis tradicionals (com 
“xiringuitos” amb venda de gelats i refrescs 
o de tiquets de creuers, lloguer d’ombrel·les, 
hamaques o patins).

Però, a partir de principis dels anys vuitanta 
es detecta que el turista de masses, malgrat 
acceptar una determinada uniformitat de 
les platges amb la condició de mantenir uns 

bons preus, comença a cansar-se de les des-
tinacions turístiques que només ofereixen 
platges tipus solàrium, que són exactament 
iguals arreu. Així és com s’inicia un procés 
de proliferació de platges, sobretot urbanes, 
amb un gran desplegament de serveis cada 
cop més sofisticats. D’aquesta manera, la 
platja és concebuda com un gran parc re-
creatiu, on l’animació és constant i on hi 
tenen cabuda serveis més enllà dels tradi-
cionals, que ocupen grans superfícies, i que 
propicien alguns d’ells els esports nàutics, 
lligats, és clar, a la naturalesa de la platja, 
però també d’altres més propis de parcs ur-
bans, com són els espais de jocs infantils o 
les pistes de voleibol.

Tot plegat ens fa pensar que les platges de 
la Costa Brava pateixen una càrrega impor-
tant d’usos molt diversos, essencialment tu-
rístics i d’ús temporal, però també cada cop 
més de tipus residencial i d’ús permanent en 
la mesura que la població local actualment 
reivindica la seva recuperació per a ús pro-
pi. En qualsevol cas, evidenciem el pas cap a 
un nou model de platja a la Costa Brava, que 
es manifesta tant en l’increment quantitatiu 
d’usuaris, com especialment en la nova fun-

cionalitat que aquests li atribueixen.
Les diferències entre platges tradicionals i 
d’ús turístic respecte d’altres d’ús més so-
cial i recreatiu s’evidencien en la freqüen-
tació, en perdre la platja el seu caràcter 
exclusivament estiuenc i passant a ser un 
espai del qual es pot gaudir al llarg de tot 
l’any i durant totes les hores del dia.

Tal com s’ha apuntat, també observem un 
canvi en la funcionalitat, caracteritzat per 
l’abandonament de la monoactivitat pròpia 
de les platges tradicionals turístiques (lliga-
da als usos heliotalasotròpics) i per la incor-
poració d’aquells elements que fan possible 
que aquestes es converteixin en uns nous 
espais urbans.

En aquest sentit, són importants la gran 
quantitat d’actuacions urbanístiques desen-
volupades en el front marítim en els darrers 
anys: passeigs marítims, espais verds o en-
llumenat. Amb l’objectiu, per una banda, de 
millorar l’estètica d’aquests espais, sovint 
degradats; i per una altra, també per inte-
grar-los dins del teixit urbà i estimular noves 
activitats de caràcter ludicorecreatiu per-
manents.

Platja principal de Platja d’Aro          Foto: Departament de Geografia de la UdG.
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Les platges més naturals no es mantenen al 
marge d’aquest procés, sinó que darrera-
ment emprenen accions de recuperació de la 
identitat precedent, a partir de la regeneració 
d’antics ecosistemes dunars, amb la intenció 
de desenvolupar activitats educatives lligades 
a la natura i de contemplació del paisatge.

Tot i així, donat que el sector turístic continua es-
sent, ara per ara, de gran importància a la Costa 
Brava, aquest procés no es caracteritza per la 
completa substitució o abandonament de la lògi-
ca de les platges turístiques tradicionals, sinó que 
cal definir el nou període com de transició inci-
pient cap a un nou model de platja en el qual es fa 
necessari combinar, en vistes a la seva gestió, les 
demandes dels usuaris turístics convencionals 
amb les del nou sector resident, demandes so-
vint coincidents (pel que fa, sobre tot, a l’ús de les 
instal·lacions esportives), però a vegades també 
font de conflictes (com és el cas de les activitats 
nàutiques motoritzades, ja sigui l’esquí aquàtic o 
les motos d’aigua, d’ús quasi exclusivament tu-
rístic, però que resten importants superfícies de 
platja d’ús per al bany i el repòs).

En definitiva, les platges de la Costa Brava re-
quereixen nous plans d’ordenació capaços de 
respondre a les necessitats de les diferents de-
mandes, així com fer-les compatibles entre si ma-
teixes i amb les fragilitats del medi que les suporta. 
En qualsevol cas, aquests no poden oblidar que 
les platges, malgrat l’artificialització i la pressió 
turística, constitueixen un medi natural amb vida 
pròpia i d’un gran valor ambiental. Imatge d’una platja ara fa un quants anys     Foto: Departament de Geografia de la UdG.

Cala Salionç                  Foto: Departament de Geografia de la UdG.
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Vista aèria de l’Illa del Ter, a Girona       Foto: Ponç Feliu.

Xarxa de custòdia del territori
Administracions locals i societat civil 
treballen junts per conservar el territori gironí

u Municipis 
“que tenen cura de la terra”

A nivell general, la custòdia del territori és una 
eina per preservar el territori. Des de la Xar-
xa de Custòdia del Territori (xct) ho sintetitzem 
com “persones que tenen cura de la terra”. 
Així de senzill i així de complex alhora. 

La custòdia del territori és un model que es 
fonamenta en el treball en conjunt i que es-
tableix ponts de diàleg entre els diferents 
agents implicats en la conservació del 
territori (administracions, entitats conser-
vacionistes, fundacions, associacions de 
caçadors i pescadors, propietaris públics 
i privats, etc.). La custòdia del territori 
s’obre com una nova perspectiva i opor-
tunitat per assegurar la conservació de la 
biodiversitat, dels valors naturals, culturals 
i del paisatge.  

u La custòdia del territori 
a les comarques gironines 

A les comarques de Girona hi actuen cator-
ze entitats de custòdia (associacions, fun-
dacions i ajuntaments) que donen suport a 
propietaris (públics i privats) en la conser-
vació dels valors de les seves finques. En 
total hi ha 49 acords de custòdia, que sumen 
unes 36.700 ha. Entre els valors a conservar 
podem destacar:

El litoral, tant terrestre com marí, sovint so-
breexplotat. L’Associació NEREO, amb seu 
al Mas d’en Pinc de Begur (Baix Empordà), 
està duent a terme projectes enfocats, prin-
cipalment, a la preservació del medi marí 
català: reintroducció del corn marí, projecte 
blau, educació i gestió integrada de zones 
costaneres, etc. 

Els boscos de ribera de l’Illa del Ter en el 
terme municipal de Girona (Gironès). El 1999 
l’Ajuntament de Girona va firmar un acord 
amb la Fundació Territori i Paisatge per a la 
redacció d’un pla de gestió. L’Ateneu Natu-
ralista de Girona ha elaborat aquest pla, que 
compta amb actuacions com la creació d’un 
itinerari amb panells explicatius, l’eliminació 
de la fauna i flora no autòctones o la decla-
ració de l’espai com a zona de seguretat des 
del punt de vista cinegètic. 

u Què aporta la custòdia
del territori al vostre municipi?

· Mantenir els paisatges rurals i les seves ac-
tivitats.
· Ajudar a entendre a la població local que la 
conservació del territori no és solament res-
ponsabilitat de les administracions, sinó que 
també pot i ha de ser un objectiu compartit 
amb la societat civil. 
· Una oportunitat per al desenvolupament del 
municipi, utilitzant el potencial del paisatge, la 
natura i la cultura, tot potenciant l’ecoturisme. 
· Un mitjà per donar suport als propietaris pri-
vats del municipi i fomentar, alhora, un apro-
fitament dels recursos naturals respectuosos 
amb l’entorn.
· Una oportunitat per captar ingressos su-
plementaris per a la conservació del territori 
procedents d’administracions superiors o de 
fonts de finançament privades. Els acords de 
custòdia i les aliances obren la possibilitat 
d’accedir a noves fonts de finançament per al 
territori que, com a ens local, potser no teniu 
dret a sol·licitar. 

u Com us hi podeu implicar?

Per tal d’impulsar i donar suport a la custòdia del 
territori us animem a fer-vos membres de la Xar-
xa de Custòdia del Territori, una organització for-
mada per institucions (associacions, fundacions, 
ajuntaments, consorcis, empreses...) i persones 
que veuen la necessitat d’impulsar el desenvolu-
pament i l’ús de la custòdia del territori al nostre 
país. Per formar-ne part tan sols us cal un acord 
del Ple municipal i omplir una butlleta de membre, 

que podeu trobar al web de la xct (enllaç http://
www.custodiaterritori.org/membres.php).

La xct compta amb suport estructural de la Fun-
dació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya, el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya i la Universitat de Vic, 
així com de les 102 entitats i persones membres. 

u Per saber-ne una mica més

A l’apartat del Centre de Recursos trobareu la 
guia Oportunitats per a la custòdia del territori 
als municipis. Guia pràctica per a ajuntaments i 
entitats locals, editada el 2005. Al link http://www.
custodiaterritori.org/docs/XCTguiaOportunitats.
pdf podeu descarregar-vos-la completa. 

Anna Grabalosa
Xarxa de Custòdia del Territori

La reserva de Ses Negres, a Begur Foto: Fina Lunes.

Més informació i contacte:
Xarxa de Custòdia del Territori

 Telèfon 93 886 6135 (Universitat de Vic)
C/ Sagrada Família, 7 (08500 - Vic) 

Correu electrònic info@custodiaterritori.org
www.custodiaterritori.org 
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exemples de sostenibilitat
Model de gestió mancomunat de platges i dunes de Menorca
Al llarg de les darreres dècades el concepte de platges ha estat entès com 
un espai estàtic, sense tenir presents els seus valors geoambientals i so-
cials, o el seu dinamisme com a sistema natural. El concepte d’aquest espai 
ha estat eminentment urbà, amb gestions rígides que han afectat l’estabilitat 
dels sistemes. Tota l’economia que se n’ha derivat de l’explotació del litoral 
ha gravitat sobre els sistemes arenosos; platges, sistemes platja-duna i ca-
les, i no s’han entès aquests sistemes, per part dels seus gestors i usuaris, 
com ambients fràgils i dinàmics. Els resultats s’han traduït en la progressi-
va degradació puntual i continuada al llarg de les darreres dècades, amb 
pèrdues de sistemes dunars, vegetació, superfícies i volums de platja, en 
definitiva, en la pèrdua del nostre recurs territorial més valuós, les platges, 
així com la seva artificialització i banalització. 

A Menorca (Illes Balears) les platges constitueixen el principal actiu 
mediambiental sobre el qual es basa l’economia turística de l’illa. Els 
objectius principals als quals les autoritats locals i gestors turístics 
s’enfronten cada any són la conservació de l’arena sobre les platges, 
el seu manteniment i neteja. L’any 1998 es realitzà un estudi per deter-
minar l’estat ambiental de les platges i cales de Menorca, elaborat pel 
Consell Insular de Menorca. Aquest estudi analitzà l’estat ambiental, 
l’ús, els serveis i les principals causes de degradació ambiental que 
pateix el litoral. Un cop valorades les dades obtingudes es caracterit-
zaren els principals problemes ambientals que afecten al litoral, quatre 
foren els factors que hi incidien de forma negativa i directa:

1. La construcció d’edificis i/o infraestructures a peu de 
platja en alguns indrets del litoral ha incidit negativament sobre 
els balanços sedimentaris dels sistemes platja-duna, així com 
el deteriorament considerable de les morfologies i la dinàmica 
natural d’aquests espais.

2. L’ús estacional intens, centralitzat en el període estival, 
el qual desencadena problemàtiques que afecten tant a la gestió 
turística litoral, neteja, equipaments de platja i accessos, com a la 
conservació dels seus valors naturals, morfologies i vegetació. 

3. L’arribada de restes (naturals i antròpics) via marítima que 
tenen un origen difós i condicionat per factors externs a la pròpia 
illa. En aquest punt és fa difícil poder determinar l’origen d’aquests 
residus per poder realitzar una correcta gestió dels abocaments.

4. Com a quart factor destaquen els sistemes de neteja 
de platges que utilitzen maquinària pesada, així com la retirada 
massiva de restes acumulades de fulles mortes de Posidònia 
oceànica sobre les platges. Com a resultat d’aquestes actua-
cions en les darreres dècades s’ha donat una erosió puntual i 
continuada, amb el retrocés de la línia de costa, així com pèr-
dua de superfícies i volums de platja.

Conjuntament a aquests quatre factors, cal destacar el gran desconeixe-
ment per part de la població, tant resident com visitant, així com dels 
gestors, públics i privats, dels valors naturals del litoral de Menorca. 
Aquest desconeixement donà com a resultat uns comportaments poc 
respectuosos sobre el medi, i la demanda d’actuacions i gestions que 
han posat en perill l’estabilitat dels sistemes naturals. Dins d’aquest des-
coneixement destaca el concepte de brutícia que rebien les acumula-
cions de Posidonia oceànica sobre la platja, fet que ha originat al llarg de 
les darreres dècades queixes per l’estat de “brutícia” que presentaven 
les platges, que ha donat lloc a què els gestors en realitzessin retirades 
massives amb maquinària pesada al llarg de tot l’any. 

Els resultats obtinguts a l’estudi constataren la necessitat d’establir nous 
models de gestió d’aquestes zones adaptades a la realitat socioeconòmica 
i ambiental de l’illa, amb l’ordenació litoral de cales i platges dins un context 
més global i no de forma tan parcial com es venia realitzant. Les conclusions 
de l’estudi proposaren, entre d’altres, dues actuacions simultànies, amb la 
intenció d’adoptar solucions a curt i mitjà termini. Per una banda, la creació 
d’un servei integral de neteja litoral basat en criteris d’intervenció homoge-
nis, ecològics, aplicats al llarg de la línia de costa i prioritzant els treballs 
manuals enfront dels mecànics. Per altra, un programa de informació i cons-
cienciació dels ambients litorals dirigit a tots els col·lectius implicats (gestors 
polítics i turístics, usuaris residents i visitants).

La longitud de la costa de Menorca és el factor que incideix en la problemà-
tica que abraça aquest Pla de Neteja Litoral. El fet determinant de la mida 
de l’illa, 702 km2, fa que malgrat que aquesta extensió sigui relativament 
petita, la longitud de costa sigui elevada, 285’7 km, el que implica grans 
esforços per assolir una correcta gestió i execució del Pla. Es catalogaren 
els espais litorals, platges, cales i costa baixa, sobre la base de: 1) Grau 
d’urbanització, referent a la presència de nuclis urbans i/o turístics asso-
ciats. 2) Figura de protecció de cada un dels espais litorals (Àrea Natural 
d’Especial Interès - ANEI), i 3) Grau de freqüentació de cada un dels espais 
litorals naturals i accessibilitat rodada i/o dels vianants. 

D’aquesta manera es classificaren tres tipologies d’espais a gestionar amb 
metodologies i freqüències d’actuació similars en cada un d’ells, però adap-
tades a la realitat geoambiental de cada un dels espais:

uTipologia A, 34%: Platges i cales urbanes, envoltades de nucli urbà, amb 
bona accessibilitat, amb presència de serveis turístics i d’oci sobre la platja i 
al seu voltant, generalment amb alts graus de freqüentació. 

uTipologia B, 20%: Platges i cales verges, situades en ANEI’s, amb bona 
accessibilitat, rodada i de vianants, no allunyada de carreteres o camins pú-
blics, sense serveis turístics o d’oci i amb un elevat grau de freqüentació. 

Cala Galdana (Menorca)



17.

exemples de sostenibilitat

Els resultats obtinguts en els darrers sis anys han estat la recupera-
ció de 12.000 m2 de morfologies dunars perdudes, amb una potència 
mitjana de 55 cm, aconseguint d’aquesta manera donar estabilitat 
i continuïtat als sistemes dunars i evitar de forma gratuïta la pèr-
dua de sediment més enllà del propi sistema. La retirada de restes 
acumulades de fulles de Posidonia oceànica tan sols es realitza a 
platges urbanes i sobre la base de criteris tècnics adaptats a cada 
una de les platges, per evitar, d’aquesta manera, els graus d’erosió 
que es venien donant a causa de la forma i transport de retirada 
d’aquestes acumulacions.

Els resultats obtinguts han estat la millora geoambiental dels siste-
mes litorals i la implicació dels usuaris en la gestió del dia a dia del 
recurs platja. 

Francesc Xavier Roig i Munar
Consultor ambiental i Director del Servei de Gestió de Platges
del Consell Insular de Menorca

uTipologia C, 46%: La resta de platges i cales amb poca o nul·la freqüenta-
ció, no accessibles de forma rodada i allunyades de qualsevol carretera o 
camí públic. Dins d’aquesta tipologia hi ha la resta de costa baixa, tenaces i 
petites platges associades a penya-segats de baixa alçada. 

Aquesta classificació ens permet consolidar 
una oferta de platges i cales diversificada 
i diferenciada amb la resta de destins, i per 
tant oferir als usuaris un producte no estan-
darditzat.

Basats en criteris de sostenibilitat s’aplicaren 
mètodes de recuperació, manteniment i res-
tauració dels sistemes arenosos, prioritzant 
la recuperació de formes i vegetació associa-
da, donant continuïtat a morfologies dunars 
erosionades. 

Per altra banda es canviaren els mecanis-
mes de neteja mecànica de platges, limitant 
la neteja a  les superfícies de repòs de cada 
una de les platges, i tan sols actuant a plat-
ges urbanes, amb criteris geomorfològics i 
botànics. 

Catalogació de platges i cales de Menorca per a la gestió

Cala Cavalleria (Menorca)

Cala Pudent (Menorca)

Sistema dunar en recuperació (Menorca)
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legislació i normatives
El Pla Director Urbanístic 
del Sistema Costaner

El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner 
(PDUSC) és l’instrument de planejament urbanístic 
supramunicipal, previst en la legislació urbanística 
catalana (Llei 2/2002 modificada per la Llei 2/2004), 
adequat per ordenar la costa catalana des dels 
principis que inspiren el desenvolupament urbanís-
tic sostenible i en defensa de l’interès general. Els 
municipis d’aquest àmbit han hagut d’adaptar els 
seus planejaments municipals en aquest pla.

Aquest Pla protegeix la pràctica totalitat de sòl no 
urbanitzable i de sòl urbanitzable no delimitat si-
tuats bàsicament  dins els 500 metres d’amplada 
de la línia de la costa, i estableix la condició de sòl 
no urbanitzable costaner. Així mateix, regula diver-
sos tipus de protecció segons el valor ambiental 
d’acord amb cada un dels àmbits considerats. 

El Pla Director té per objectius identificar, protegir 
i posar en valor els espais costaners lliures actual-
ment d’ocupació, amb la finalitat de contribuir al 
desenvolupament urbanístic harmònic de la cos-
ta catalana, i els seus propòsits generals són de 
quatre tipus: urbanístics, patrimonials, ambientals 
i econòmics. 

El Pla en diversos àmbits s’estén més enllà dels 
500 metres. Això es fa així, per tal d’assegurar la 
connexió d’espais naturals, preservar les planes 
fluvials i els entorns dels espais PEIN, garantir el 
compliment dels objectius del Pla i l’eficàcia de les 
seves determinacions.    

Per tal d’assegurar l’assoliment dels objectius del 
Pla, el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques ha creat un fons, finançat a través dels 
pressupostos de la Generalitat. El seu objecte és 
el finançament d’intervencions paisatgístiques en 
sòl no urbanitzable del sistema costaner, com la 
construcció i manteniment de camins de ronda, 
millora d’accessos per a vianants, reconstrucció 
de terrasses i marges o l’enderroc d’instal·lacions 
o edificacions obsoletes o il·legals. 

La riquesa paisatgística constitueix un patrimoni 
ambiental, cultural i històric que influeix en la qua-
litat de vida dels ciutadans que tant pot esdevenir 
un recurs de desenvolupament econòmic com 
contribuir a la preservació de la biodiversitat. Ca-
talunya disposa d’una varietat i d’una riquesa pai-
satgística formidable que al llarg de les darreres 
dècades ha patit, massa sovint, processos de de-
gradació i de banalització, que han arribat a posar 
en perill els valors ambientals, culturals i històrics 
de certs paisatges. 

La Llei de protecció, gestió i ordenació del pai-
satge de Catalunya preveu els principis que 
han de guiar l’actuació dels poders públics en 
matèria de paisatge, els instruments concrets 
d’intervenció, així com també mesures de sen-
sibilització, educació i suport, dotant a les ad-
ministracions catalanes d’instruments per tal 
de fer front als reptes i garantir la qualitat del 
paisatge.

Es preveu el dret dels ciutadans a viure en un 
entorn culturalment significatiu que es garan-
teix mitjançant diversos tipus de mesures i ins-
truments d’intervenció:

• les seves disposicions són d’aplicació en 
el conjunt del territori, tant a les àrees na-
turals, rurals, urbanes i periurbanes, com 
als paisatges singulars i als paisatges quo-
tidians o degradats.
• la gestió del territori queda vinculada a la 
dimensió paisatgística de l’entorn.
• la cooperació entre administracions.
• les intervencions exemplars.
• la sensibilització de la societat sobre el 
paisatge i els seus valors i sobre la seva 
importància cultural i econòmica.

La Llei preveu  com a instruments bàsics: 

Els catàlegs, o documents de caràcter tèc-
nic, l’abast territorial dels quals es corres-
pon amb els àmbits d’aplicació dels plans 
territorials parcials. Contenen un inventari 
dels valors paisatgístics, l’enumeració de 
les activitats i processos que hi incideixen, 
la delimitació de les unitats i la definició dels 
objectius de qualitat paisatgística. També 
inclouen una proposta de mesures i accions 
necessàries per assolir els objectius de qua-
litat paisatgística. 

Les directrius del paisatge, que són les determi-
nacions que precisen i incorporen normativament 

els objectius de qualitat paisatgística ens els 
plans territorials parcials i/o en els plans directors 
territorials, que determinaran si són d’aplicació 
directa, d’incorporació obligatòria o bé recoma-
nacions del planejament urbanístic.

Les cartes del paisatge, que són iniciatives de 
caràcter local pensades com a instruments de 
concertació d’estratègies entre els agents pú-
blics i privats per tal d’acordar actuacions.

Es crea també un fons financer per al desenvolu-
pament d’aquestes polítiques, dotat per les apor-
tacions del govern a càrrec dels seus pressupos-
tos, que fomentarà la realització d’actuacions 
paisatgístiques en àrees urbanes, periurbanes 
i rurals. Es preveu que d’altres administracions, 
entitats i empreses puguin contribuir a aquest 
fons financer. 

Les actuacions que podran ser objecte 
de finançament són, entre d’altres: 

a) La preservació dels paisatges que pel seu 
caràcter natural o cultural requereixen inter-
vencions específiques i integrades. 
b) La millora paisatgística de les perifèries i zo-
nes d’entrada a les ciutats i les viles, així com 
les destinades a eliminar, reduir i traslladar els 
elements, usos i activitats que les degraden. 
c) El manteniment, millora i restauració dels ele-
ments de l’agricultura periurbana. 
d)  La vertebració i creació d’espais estructurats 
entre les zones urbanes i periurbanes. 
e)  L’elaboració de projectes d’integració paisat-
gística de zones d’activitats industrials, comer-
cials i de les infraestructures. 
f) Les actuacions de les entitats privades de 
promoció i protecció del paisatge. 
g) L’adquisició de sòl per incrementar el pa-
trimoni públic de sòl en aquelles àrees que es 
considerin d’interès per la gestió paisatgística.    
h)  Qualsevol altra finalitat que tingui per objecte 
la protecció, gestió i millora del paisatge. 

La Llei del Paisatge
de Catalunya

Massís del Montgrí Foto: Gorbs Comunicació.

Cala Montgó (l’Escala) Foto: Gorbs Comunicació.

u Font: Departament de Política Territorial  i Obres Públiques



19.

agenda - guia
u Congressos

II Congreso Ibérico de Ecologia
Data d’inici: 18.07.2006
Data de termini: 21.07.2006
Organitza: SPECO. Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa

u Cursos

Acústica ambiental
Data d’inici: 10.07.2006
Termini d’inscripció: 03.07.2006
Data de termini: 14.07.2006
Organitza: FUdGIF i Departament
d’Enginyeria Mecànica de la UdG

Curs sobre gestió del medi ambient
Data d’inici: 15.09.2006
Data de termini: 27.10.2006
Organitza: Escola d’Administració
Pública de Catalunya

Curs de Postgrau en Urbanisme
Data d’inici: 15.09.2006
Organitza: Col·legi d’Aparelladors
i Arquitectes Tècnics de Girona
Departament d’Arquitectura i Enginyeria
de la Construcció de la UdG

Curs sobre contaminació acústica
Data d’inici: 25.09.2006
Data de termini: 29.09.2006
Organitza: Escola d’Organització Pública
de Catalunya

u Jornades

EcoProcura, 2006.
Solucions pràctiques
per a compres sostenibles
Data d’inici: 20.09.2006
Data de termini: 22.09.2006
Organitza: Ajuntament de Barcelona,
Diputació de Barcelona,
Associació d’Autoritats Locals per 
la Sosteniblitat (ICLEI)

V Trobada dels tallers
per a l’aplicació del conveni
europeu del paisatge
Data d’inici: 28.09.2006
Data de termini: 29.09.2006
Organitza: Divisió d’Ordenació del Territori i
del Paisatge del Consell d’Europa, Ministerio
de Medio Ambiente, Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques

Per a més informació: 

www.cilma.cat

Jornades Informatives
Codi Tècnic de l’Edificació
Data d’inici: 29.06.2006
Data de termini: 21.09.2006
Organitza: Col·legi Oficial d’Arquitectes
de Catalunya, Oficina Consultora Tècnica
(OCT), Escola Sert

u Premis

Premi les Gavarres 2006:
Premi Joan Xirgo XVI edició;
Premi Cirera d’Arboç X edició
Data de termini: 31.08.2006
Organitza: Consorci de les Gavarres

III Premi d’Investigació
Mediambiental d’Arbúcies 2006
Data de termini: 22.12.2006
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

u Diversos

Universitat Catalana d’Estiu
de la Natura
Data d’inici: 10.07.2006
Data de termini: 18.07.2006
Organitza: Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Manresa
Universitat Politècnica de Catalunya

u Ajuts

Convocatòria de subvencions a
ens locals per promoure accions
de sostenibilitat local
Data de termini: 09.07.2006
Organitza: Direcció General de Polítiques
Ambientals i Sostenibilitat del Departament
de Medi Ambient i Habitatge

Convocatòria d’ajuts al foment
de la connectivitat social,
paisatgística i ecològica entre els
espais lliures de les comarques
gironines
Data de termini: 29.09.2006
Organitza: Àrea de Medi Ambient de la
Diputació de Girona

Programa Europa Local de suport
a la redacció i presentació de pro-
jectes municipals a les
convocatòries d’ajuts de la Unió
Europea
Data de termini: 30.11.2006
Organitza: Diputació de Girona

Programa de suport
a la redacció de Plans d’Acció
Local per a la Sostenibilitat
Data de termini: 31.12.2006
Organitza: Àrea de Medi Ambient
de la Diputació de Girona

u Publicacions

L’Aigua a Catalunya.
Una perspectiva per als ciutadans
Autor: Daniel Tugues
Edició: AGBAR
Data: 2006

Catalunya 2005
Informe sobre medi ambient
i desenvolupament sostenible
Autor i edició:
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Data: 2006

Informe Sostenibilitat
a Espanya. 2005
Autor i edició: Observatorio de la
Sostenibilidad  en España (OSE)
Data: 2006

u Enllaços

Ambientalització de
la contractació pública
http://mediambient.gencat.net/cat/
compra_verda/inici.jsp

Atles climàtic digital
de la península ibèrica
http://opengis.uab.es/wms/iberia/index.
htm

Observatori de la Sostenibilitat
a Espanya (OSE)
http://www.sostenibilidad-es.org/
observatorio%20sostenibilidad/



Amb el suport de:




