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MOLT HONORABLE SENYOR JOAQUIM TORRA 

PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

 

Begur, 3 d’agost de 2018 

 

Molt Honorable President, 

Ens adrecem a vostè com a membres de la Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda. Som 

una associació cívica composada per persones molt heterogènies però amb una inquietud 

comuna: la preservació d’un indret singular de la nostra costa, que es situa en la 

confluència del Cap de Begur i la reserva marina de Ses Negres, just on Catalunya doblega 

per mirar cap a les Illes Medes. 

De fet, nosaltres no hauríem d’existir com a entitat i el que cada membre hauria d’estar 

fent avui, en lloc de pertorbar-lo amb aquestes línies, és contrastar la realitat del paisatge 

begurenc amb la descripció d’aquesta costa que Ferran Agulló va batejar com a Brava i que 

Josep Pla, va incorporar entre d’altres obres, en el seu Quadern Gris. El que ens hauria 

d’ocupar el temps avui, Molt Honorable President, és situar el que els pintors Francesc 

Gimeno, Joan Baptista Coromina i Lluis Medir, van veure i van immortalitzar en tela i oli 

amb un delicat traç de pinzells. 

Però lamentablement existim i, desgraciadament, la vida ens la dona qui vol treure la de la 

cala que ens identifica. Existim perquè l’Ajuntament de Begur acaba de sentenciar a mort 

70 hectàrees de bosc mediterrani per sepultar-lo sota la cobdícia. Existim perquè un 

Consistori considera que l’interès particular pot segrestar a l’interès públic que hauria de 

tutelar. Existim perquè l’Ajuntament de Begur ha confós la prosperitat amb la barbaritat. 

En definitiva, existim perquè tota la costa de Begur està patint una gran pressió urbanística 

que pot transformar per sempre el nostre patrimoni natural i cultural.    

Molt honorable president, voler créixer sense sentit està ja prohibit en el nostre 

ordenament urbanístic. La sostenibilitat és un mandat i no una opció i la Llei els obliga -

també a vostè- a garantir la qualitat de les vides que administren i, atengui bé, la Llei els 

obliga -també a vostè- a plantejar una utilització́ racional del territori i el medi ambient; a 

conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació́ dels recursos naturals i dels 

valors paisatgiśtics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de 

les generacions presents i futures. 

La Modificació del POUM que ja ha aprovat inicialment l’Ajuntament de Begur incompleix 

aquest mandat ineludible i, a més, ho fa de forma grollera. Davant aquesta atrocitat li 

preguem avui que la seva administració no consumi la mateixa infracció, quan li portin 

aquesta sentència de mort per a la seva aprovació definitiva. 

Però molt honorable President, avui no li venim a parlar de lleis perquè ja tenim assumit 

que el nostre dret a preservar la vida d’una costa que perilla, el defensarem davant els 

Tribunals fins a la darrera instància i fins el nostre darrer alè. 
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Del que li volem parlar és de quelcom més elemental. Li volem parlar de llum, de sal, de 

tramuntana, de pins, d’anís, de ginesta, de farigola, de grills i de paparres. Li volem parlar 

d’identitat. I ho volem fer mitjançant les veus dels que en la cales d’Aiguafreda, Sa Tuna o 

Sa Riera, envoltats dels magnífics paisatges d’aquesta part de la Costa Brava, rodejats de 

natura, hem aprés a estimar, ens hem atrevit a escriure o a pintar, hem fet les paus amb 

les nostres pors o simplement ens hem aturat a descansar. 

Totes aquestes veus es resignen a ser callades per un planejament urbanístic absurd, 

innecessari i irracional que només satisfarà a qui després de depredar marxarà. 

Però, a més de les nostres veus, volem que cridi amb nosaltres una més antiga. Deixi’ns 

recordar-li la veu de Josep Pla en l’article titulat “A propòsit de l’Exposició Gimeno a Bagur, 

encara. Afinitats electives” que va publicar el 30 de setembre de 1917, en el Diari Baix 

Empordà, amb motiu de l’exposició a Begur del seu amic, el pintor Francesc Gimeno, que 

tantes vegades va immortalitzar els paisatges Begurencs: 

“Hi ha una idea central, en el paisatge empordanès de la plana: la sensualitat. (...). Hi ha 

una idea central en el paisatge empordanès del mar: la llum reverberant sobre un troç de 

mon fet a cops de puny de gegant. De faiçó, que el color és aquí, fré de la fortitut. D’aquí 

sorgeix, aquesta feminitat de les platges de Bagur, posades al bell mig de la Costa Brava. 

En aquest respecte hi ha una assimilació tant completa en aquestes teles, que par que’s 

cridin, la obra del artista i la Natura pintada. Total afinitat electiva.” 

Molt honorable President, amb l’esperança posada en que la Cala d’Aiguafreda i els 

paisatges de Begur no passin a ser només un record escrit o una imatge pintada en tela i 

oli, i des de la nostra més ferma convicció per impedir-ho, avui li donem les gràcies per 

escoltar-nos. 

Atentament, 
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