
 

Girona, 10 de novembre de 2000 

 

Benvolguts/des 

 

El divendres 20 d’octubre de 2000 va tenir lloc a Girona, a la seu del Consell d’Iniciatives Locals 

per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA), la primera jornada tècnica de la Carta 

de Tossa sota el títol Metodologia per a definir àrees d’interès natural a l’àmbit municipal.  

 

Hi van assistir Àlex Omedes, tècnic de Medi Ambient de Castelló d’Empúries; Llorenç Geli, 

arquitecte de l’Escala; Rut Palomeque, tècnica de Medi Ambient de Palafrugell; Josep Vilanova, 

tècnic de Medi Ambient de Palamós; Susa Bonilla, tècnica de Medi Ambient de Calonge, Martirià 

Figueres, Enginyer Tècnic Agrícola de Platja d’Aro; Ramon Serra, tècnic de Medi Ambient de Sant 

Feliu de Guíxols; Jordi Couso, de Tossa de Mar, Mariona Virgili, tècnica de Medi Ambient del 

Consell Comarcal del Baix Empordà; Judit Vilà, Antoni Juanals i Lluís Planas, en representació del 

CILMA, i Marta Picó i Xavier Turró de l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG). 

 

La jornada va ser presentada per Antoni Juanals i Xavier Turró, i van emfasitzar la importància de 

celebrar trobades a nivell de tècnics municipals per tal de posar en marxa els acords i les 

estratègies que són aprovades per alcaldes i regidors, en les jornades de la Carta de Tossa. En 

concret, aquesta primera jornada tècnica recollia la voluntat d’iniciar les trobades amb els tècnics 

municipals i donar pautes per tal que, des de cada municipi, s’elabori un inventari d’àrees d’interès 

natural i paisatgístic susceptibles de ser protegides.  

 

La jornada va comptar amb la participació de diferents professionals del medi ambient. En primer 

lloc, el biòleg Ramon Fortià va donar la conferència titulada: Instruments per a identificar, delimitar 

i caracteritzar els espais naturals singulars susceptibles de ser protegits. A continuació, l’arquitecte 

i paisatgista Santi Llagostera va parlar sobre El paisatge de la Costa Brava, característiques, 

valors, singularitats i potencialitats. Finalment, l’advocat especialista en temes urbanístics, Eduard 

de Ribot, va parlar dels Criteris legals per a protegir espais d’interès natural. L’objectiu de la 

jornada era ben clar: donar pautes i instruments per a identificar i delimitar àrees d’interès natural i 

paisatgístic per passar després a dotar-les de la figura de protecció més adient a cada cas. En el  

document annex hi trobareu les tres ponències. 

 

En el torn d’intervenció dels assistents es va fer una clara referència al problema dels camins de 

ronda i a la necessitat de controlar la xarxa que s’està impulsant, especialment la que pretén 

establir un camí de ronda que recorri tot el litoral de la Costa Brava. En aquest sentit, es va 

qüestionar la seva necessitat, especialment si requeria la construcció de nous camins amb un fort 



impacte sobre la costa. Es va insistir en què potser no era necessari un camí de ronda continu que 

anés de punta a punta de la Costa Brava, sinó que una millor opció seria la de recuperar aquells 

trams on hi havia un antic camí, deixant de banda la creació de nous camins, encara que això 

signifiqui trencar la continuïtat. És perfectament factible una bona xarxa de camins de ronda sense 

construir-ne de nous. També es va insistir en la possibilitat de recuperar camins i senders que no 

passin necessàriament a primera línia de mar: no per això perden el seu interès natural i de lleure 

i, en canvi, es recuperen. Tanmateix es va insistir en què la recuperació de camins de ronda s’ha 

de fer amb gran cura i amb materials i processos que generin el menor impacte possible i 

s’adeqüin a l’entorn en què es troben. Hi va haver un posicionament clar per a la recuperació, i un 

de contrari a la creació de nous camins. 

 

Un altre tema discutit va ser el possible impacte de la nova llei del sòl estatal impulsada pel govern 

del Partit Popular. En aquest punt, hi havia visions discordants sobre si realment s’arribaria a 

aplicar a Catalunya, donat que el govern de la Generalitat té les competències en matèria 

urbanística i d’ordenació del territori.  

 

D’altra banda, la principal conclusió de la jornada va ser la necessitat de protegir de manera 

eficient els sòls no urbanitzables. S’insistí que normalment els sòls no urbanitzables són un calaix 

de sastre on s’hi ubiquen espais d’interès natural i paisatgístic però també espais als quals no se 

sap massa quin ús donar. Normalment, els sòls no urbanitzables són emprats per a ubicar-hi 

infrastructures i altres usos d’interès general, obviant el seu possible valor natural. D’aquí que sigui 

necessari que s’elaborin plans d’usos permesos i usos prohibits i plans de protecció específics per 

als sòls no urbanitzables a cada municipi. La Diputació de Girona té una línia de finançament per 

als estudis de protecció del sòl no urbanitzable (finança el 50% del cost dels estudis), que pot ser 

aprofitada pels municipis. D’altra banda, la protecció efectiva del no urbanitzable seria una eina 

per a lluitar contra una possible aplicació de la nova llei del sòl. Com a mesura preventiva es va 

proposar que a cada municipi se suspenguin les llicències d’obres que afectin als sòls no 

urbanitzables fins que no tinguin aprovats els plans de gestió i protecció. Aquesta mesura pot ser 

adoptada conjuntament per tots els municipis de la Carta de Tossa. 

 

Una altra proposta va ser la de reclassificar com a no urbanitzables aquells sòls urbanitzables que 

no s’han executat i tenen un interès natural i paisatgístic evident. En aquest cas el procediment 

jurídic és una modificació puntual del planejament municipal vigent, perfectament assolible. 

 

D’altra banda, es va posar de manifest la necessitat de revisar totalment els Plans Generals de 

molts municipis de la Costa Brava que foren redactats fa molts anys i han quedat obsolets. Una 

altra figura a utilitzar són els Plans Especials del sòl no urbanitzable, una figura urbanística 

prevista en el planejament i que s’empra poc. 



 

També es va apuntar, sense discutir en profunditat, la possibilitat de proposar la modificació de la 

Llei de Costes adoptant un model semblant a l’anglès, molt més proteccionista i curós amb el 

territori. 

 

Finalment, es va insistir en la necessitat que cada tècnic municipal elabori l’inventari d’àrees 

d’interès natural. S’informà també que l’ANG, en conveni amb el CILMA, ofereix el seu 

assessorament a tots el municipis de la Carta de Tossa, tant pel que fa a la identificació dels 

espais naturals, com per buscar la fórmula de protecció més adient. 

 

La jornada va acabar amb la presentació, per part de l’ANG, de la diagnosi territorial que ha 

elaborat per a Tossa de Mar, encarregada per l’ajuntament, on s’identifiquen les àrees terrestres i 

marítimes amb valor natural, i la seva protecció. 

 

 

 

Atentament, 

 

 

 

 

Antoni Juanals 

Representant de la comissió Carta de Tossa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


