CONVOCATÒRIA DE PREMSA DE L’ACCIÓ:
SOS COSTA BRAVA SURT DEL CONFINAMENT
SOS COSTA BRAVA REALITZA UNA ACCIÓ DE DENÚNCIA DE LES
AGRESSIONS QUE HAN CONTINUAT SUCCEÏNT AL LITORAL GIRONÍ,
DURANT EL CONFINAMENT.
[NOTA EMBARGADA FINS DISSABTE 23 A LES 10:00h]

DATA : Dissabte, 23 de maig de 2020
Acció esglaonada:
10:00h- Palamós:Pineda La Fosca (Salvem la Pineda de’n Gori)
11:00h- Palafrugell:Ajuntament de Palafrugell (Salvem el Golfet)
12:00h- Begur:Ajuntament de Begur (Salvem la Costa de Begur)
* Indicacions de les ubicacions especificades a continuació

La Plataforma SOS Costa Brava surt del confinament I CONVOCA UNA ACCIÓ, en
la fase 1, per denunciar que la Costa Brava segueix en perill, i que ni l’estat
d’alarma i d’emergència sanitària, derivada del COVID 19, ni la gran emergència
climàtica, han servit per modificar l’urbanisme i per aturar o reconduir la
construcció al litoral gironí.
SOS Costa Brava denuncia que les coses continuen igual, que els Projectes
d’urbanització segueixen essent aprovats i publicats pels Ajuntaments en ple
confinament i que totes les obres s’estan accelerant.
Situació que s’evidencia amb l’aprovació i publicació per l’Ajuntament de Palamós
en ple confinament del Projecte d’urbanització de la Pineda del Càmping La Fosca
(BOP de 23 de Març de 2020)i el Projecte de Camí de ronda i les bases de licitació
del mateix (12 d’Abril de 2020), així com amb l’acceleració de les obres

d’urbanització als sectors dels Jardins de Sa Riera Living, Pedrera de s’Antiga i
Montcal a Begur i amb la continuació de les obres de construcció de l’Auditori al
Castell de Cap Roig a Calella de Palafrugell, entre d’altres.
Per denunciar la situació SOS COSTA BRAVA ha convocat u
 na acció pel proper
dissabte dia 23 de Maig, consistent en la CONCENTRACIÓ, una de les primeres
després del confinament, de grups de 10 activistes en els següents punts i hores:

1. Palamós- 10:00h - Pineda La Fosca.
Ubicació Google Maps: h
 ttps://goo.gl/maps/hi61qrEgtsAXHq1C6

2. Palafrugell- 11:00h - Ajuntament de Palafrugell.
Ubicació Google Maps: h
 ttps://goo.gl/maps/YmWqEvx8zBznN6Au7

3. Begur- 12:00h - Ajuntament de Begur (Plaça de Begur).
Ubicació Google Maps: h
 ttps://goo.gl/maps/EPqif2rzCRknPcdQA

L’acció té per objecte:

1.

Escenificar que SOS Costa Brava no s’atura, segueix activa i amb la
voluntat de continuar amb la defensa del litoral i denunciar les amenaces
actuals.

2. Denunciar que les obres d’urbanització i edificació continuen a tot ritme a la
Costa Brava. És el cas de Begur amb els Jardins de Sa Riera Living amb la
construcció de 52 habitatges, la Pedrera de s’Antiga i el sector urbanitzable
de Montcal o les obres de construcció de l’Auditori de Cap Roig a Calella de
Palafrugell.

3. Denunciar

que els Ajuntaments no fan res per protegir el litoral. No
contesten les denúncies, no investiguen les irregularitats, no modifiquen els
planejaments i no responen als recursos que interposen les Entitats
integrades en la Plataforma SOS Costa Brava.

4. Difondre les noves actuacions previstes en defensa del

litoral i presentar la
nova campanya de SOS Costa Brava per salvar les darreres pinedes i retalls
de boscos del litoral gironí.

5.

Denunciar el Projecte d’urbanització de la Pineda del Càmping La Fosca,
quina aprovació ha estat publicada en ple confinament i que permetrà la
construcció de 2 blocs de 43 apartaments i 12 parcel·les unifamiliars, tot
provocant la destrucció d’un hàbitat d’interès comunitari i la desaparició del
darrer pulmó verd d’aquest espai del litoral de Palamós.

6.

Presentar la Campanya de recollida de signatures per exigir a l’Ajuntament
de Palamós l’aturada del darrer Projecte d’urbanització aprovat, la
modificació del seu planejament i la preservació de l’espai.

7.

Denunciar les obres d’urbanització i edificació que s’estan executant amb
afectació a l’EIN Muntanyes de Begur a Montcal, on s’ha aprovat la
urbanització i edificació de 33 habitatges, 12 d’ells en zona d’especial
protecció i la manca de resposta de l’Ajuntament de Begur a la denúncia
urbanística presentada.

8.

Denunciar la continuació de les obres de l’Auditori de Cap Roig a Calella de
Palafrugell i la manca de resposta per part de l’Ajuntament de Palafrugell a
la impugnació de la llicència així com a la resta de denúncies presentades
en relació a les obres de la Muntanya de Sant Sebastià de Llafranc, al
Projecte d’urbanització d’Aigua Xelida i a les peticions de modificacions de
planejament per preservar zones de bosc i espais forestals del municipi.

La Plataforma SOS Costa Brava i el conjunt d’entitats que la integren, ha centrat
fins la data la seva reivindicació exigint a la Generalitat l’aprovació del Pla Director
Urbanístic del litoral gironí, i al Parlament de Catalunya i a la pròpia Generalitat la
creació del Conservatori del litoral.
En el Manifest de constitució de SOS Costa Brava aprovat a Pals en data 4 d’agost
de 2018, entre les Actuacions que es demanaven a totes les Administracions
Públiques, -apart del PDU-, hi havia l’exigència als Ajuntaments de modificar
puntualment els seus Plans per preservar i desclassificar els espais forestals i les
zones amb valors paisatgístics encara pendents de desenvolupament urbanístic.

La Plataforma SOS Costa Brava vol assenyalar amb aquesta acció, la
responsabilitat dels Ajuntaments en la protecció del litoral i l’obligació d’actuar.
Particularment aquells Ajuntaments que han quedat exclosos del PDU, malgrat
tenir planejaments urbanístics que permeten la destrucció i pèrdua d’espais de
singular interès.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Palafrugell segueix sense tramitar les peticions
de modificació del planejament per protegir els retalls de boscos i espais forestals
afectats a Aigua Xelida i Llafranc, malgrat el transcurs de més d’un any.

.

Persones de contacte:
▪

Coordinació SOS Costa Brava: Irene Gisbert 655 86 78 45

▪

Palamós: Zeta Figa 635 60 35 70

▪

Palafrugell: Marga Riera 626 33 04 09

▪

Begur: Núria Raventós 689 13 37 90

