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COMUNICAT DE PREMSA DE LA PLATAFORMA SOS COSTA BRAVA PER 

CELEBRAR EL SEGON ANIVERSARI I FER BALANÇ DE DOS ANYS 
D’ACTIVITAT 

 
 
La Plataforma SOS Costa Brava ha convocat un acte el proper dimarts 4 d’Agost 
a Pals, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty, per celebrar el seu segon 
aniversari i fer balanç dels dos anys d’activitat en defensa del litoral gironí. 
 
L’indret triat, al Sud del Golf de Pals serveix a SOS Costa Brava per visualitzar i 
reclamar l’impuls d’un Projecte de regeneració de l’espai dunar i que s’abandoni 
definitivament el Projecte de la Fundació Mar amb l’ocupació privativa de la zona. 
 
SOS Costa Brava es va constituir a Pals el passat 4 d’agost de 2018 amb 
l’adhesió a la Plataforma de 18 Associacions i Entitats de defensa del territori, 
agrupades amb la finalitat de preservar el litoral gironí. 
 
Amb l’aprovació del Manifest SOS Costa Brava, la denúncia de nombrosos 
Projectes urbanístics que amenaçaven el litoral de Nord a Sud, i exigint l’adopció 
urgent de 12 Mesures adreçades a totes les Administracions Públiques. 
 
A l’hora de fer Balanç d’aquests 2 anys d’activitat incessant, hem de manifestar: 
 
Primer: SOS Costa Brava ha tingut èxit a l’hora de difondre el crit d’alerta de la 
situació crítica del litoral, de divulgar la superació de la capacitat de càrrega del 
territori i la problemàtica derivada dels creixements desmesurats previstos al 
planejament vigent amb prop de 250 noves urbanitzacions.  Èxit obtingut tan en 
funció de la difusió mediàtica, com pel suport rebut per la gent i per l’inici 
d’actuacions administratives tendents a canviar les coses. 

 
I en aquest sentit s’han obtingut ja les següents fites: 
 
1. La Moratòria urbanística amb suspensió de llicències i de tramitacions 

de Plans en nombrosos sectors de la Costa Brava quina urbanització era 
crítica. 
 

2. L’aprovació inicial del Pla Director de revisió de sòls no sostenibles 
per part de la Generalitat de Catalunya.  Pla Director que proposa la 
desclassificació de 91 sectors i la reducció de 50 àmbits urbanitzables. 
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3. L’aturada per resolució judicial del TSJC de les obres de la 
prolongació de l’Autopista del Maresme de Blanes a Lloret de Mar, 
aprovades pel Departament de Territori i amb un impacte crític sobre més 
de 50HA de sòl forestal. 
 

4. L’aturada d’alguns dels Projectes urbanístics de major impacte 
contra els quals SOS Costa Brava va iniciar la seva lluita.  I en 
particular: 
 
▪ La urbanització de la muntanya de Sa Guarda de Cadaqués Projecte 

de 104 habitatges i un hotel. 
 

▪ La urbanització de la Cala d’Aiguafreda a Begur amb 275 habitatges i 
3 hotels. 

 
▪ La urbanització de la Cala Morisca de Tossa de Mar amb prop de 100 

habitatges. 
 
▪ La reducció amb més de 1000 habitatges els creixements previstos a 

la Platja de Pals. 
 

Segon: L’Anunci de creació en el termini d’un any del Conservatori del 
Litoral de Catalunya.  Organisme reivindicat per SOS Costa Brava davant del 
Parlament de Catalunya, per tal d’adquirir sòl amb valors naturals i paisatgístics 
amenaçat per la urbanització al litoral. 
 
SOS Costa Brava ha denunciat que després de més de 40 anys de la creació de 
l’Institut Català del Sòl, previst per adquirir terrenys i impulsar la seva 
urbanització i implantació de Polígon industrials, era indispensable a Catalunya 
crear una Entitat per adquirir sòl i preservar-lo, seguint el model francès del 
Conservatoire. 
 
Tercer: En aquells sectors on  SOS Costa Brava no ha aconseguit aturar la 
urbanització, i que han burlat la Moratòria urbanística i la inclusió al Pla Director, 
les Entitats han actuat com a dic de contenció i han acudit als Tribunals. 
 
Aquest és el cas, entre d’altres, de: 
 

▪ Els 2 edificis de la Pineda d’en Gori a Palamós. 
 

▪ La urbanització del Paratge de la Pedrera de s’Antiga a Begur. 
 

▪ La urbanització i edificació de 52 habitatges a Sa Riera a Begur, Projecte 
Jardins de Sa Riera Living. 
 

▪ Impugnació del Pla especial dels Jardins de Cap Roig a Calella de 
Palafrugell que preveu 3 edificis en sòl no urbanitzable protegit promoguts 
per la Fundació de la Caixa. 
 

▪ Obres d’urbanització executades a Sa Guarda de Cadaqués. 
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▪ Projecte de prolongació de l’Autopista C-32 Blanes a Lloret. 

 
▪ Obres d’edificació dels macroxalets del Golfet a Calella de Palafrugell i del 

xalet de Port d’es Pi a la Cala de Sa Riera. 
 
SOS Costa Brava presenta també les seves campanyes previstes per aquest 
any, que consistiran, bàsicament en: 
 

1. Impulsar la lluita contra el coronavirus de la Costa Brava, -el planejament 
urbanístic vigent-, mitjançant pressionar per canviar i modificar el 
planejament davant dels 22 Ajuntaments. 
 

2. Impulsar la campanya per salvar els darrers retalls de boscos i 
pineda de la primera línia de litoral i exigir la modificació del 
planejament a: 
 
▪ Pineda de La Fosca de Palamós.  Projecte Bellafosca, amb instal·lació 

de 12 xalets i 2 blocs d’apartaments. 
 

▪ Tamariu Riera de Santa Maria del Llor. 
 
▪ Muntanya de Sant Sebastià a Llafranc. 
 
▪ Pineda i Riera de Canadell a Calella de Palafrugell. 
 
▪ Sector urbanitzable de Montcal a Begur. 
 
▪ Pineda i front de Mar de Platja d’Aro a la desembocadura del Ridaura. 
 
▪ Polígons d’Aigua Xellida. 
 
▪ Franja de litoral entre el Far de s’Arenella – Cap de Bol i Roses 2 entre 

Port de la Selva i Llançà. 
 
▪ Cala d’Es Calders, amb els sectors de Turó de Calders, Racó de 

Calders i s’Oliguera a Cadaqués. 
 

3. Campanya de reivindicació i recuperació dels camins de ronda per l’ús 
públic i respecte per les seves condicions naturals. 
 

4. Jornada del Conservatori del Litoral de Catalunya a celebrar a Cervera de 
la Marenda amb reivindicació d’un sistema de finançament adequat i 
l’adscripció dels ingressos precedents de la taxa turística que garanteixin 
un fons ben dotat per adquirir sòls al litoral. 
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Pals, a 4 d’agost de 2020 
 
 
Persones de contacte 

 
Irene Gisbert, coordinació: 655 86 78 45 
Sergi Nuss, coordinació: 614 06 16 88 
Josep Lladó, Conservatori del Litoral: 607 30 88 17 
Eduard de Ribot, Advocat: 629 65 33 29 

 
 
 
 
 
 
 
 


