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NOVETAT EDITORIAL 

 
El Col·legi d’Arquitectes de Girona presenta el 
llibre “DEBAT COSTA BRAVA. CONGRÉS: un 
futur sostenible” 
 
La publicació presenta les ponències tècniques, comunicats, taules 
rodones, presentacions i conclusions que sorgiren de les jornades 
desenvolupades a Roses, Palafrugell, Blanes i Sant Feliu de Gixols la 
primavera de 2004. 
 
Girona, 11 de juliol de 2005. – La Demarcació de Girona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya presenta la publicació del Debat Costa Brava. 
Congrés: un futur sostenible el dimarts 12 de juliol a les vuit del 
vespre en un acte públic a les escales de la Catedral de la ciutat de 
Girona. 
 
L’acte comptarà amb la participació de Rosa Regàs, escriptora i directora 
de la Biblioteca Nacional de Espanya, qui exposarà la seva particular visió 
de la Costa Brava. També hi intervindran el president de la Demarcació de 
Girona del COAC, Josep Riera, el secretari de planificació territorial de la 
Generalitat de Catalunya, Oriol Nel·lo, el president de la Diputació de 
Girona, Carles Pàramo i l’alcaldessa de l’Ajuntament de Girona, Anna 
Pagans. 
 
La publicació “Debat Costa Brava. Congrés: un futur sostenible (DCB)” 
arriba un any després de la finalització del congrés, amb la perspectiva 
necessària per aglutinar i presentar públicament tot el material exposat 
durant les jornades desenvolupades a Roses, Palafrugell, Blanes i Sant Feliu 
de Guíxols. El llibre s’ha estructurat seguint els quatre blocs en què es va 
dividir el DCB: Territori escàs o paisatge fràgil; Mobilitat i infraestructures: 
dèficit o risc; Model turístic: final d’etapa? i el Debat final.  
 
Del Congrés cal destacar l’aportació final de la geògrafa Yvette Barbaza, 
una de les responsables d’intentar preservar el territori de la Costa Brava. 
 
 
Territori escàs o paisatge fràgil exposa les aportacions entorn la 
capacitat de creixement en relació a l’ocupació de l’espai construït de tota la 
zona Costa Brava; analitza el fenomen de la segona residència, els hotels i 
els apartaments turístics, la transformació dels nuclis antics i el procés ràpid 
de creixement d’aquests nuclis per la immigració mitjançant les ponències 
tècniques de Ricard Pié, arquitecte i professor titular del Departament 
d’Urbanisme i Ordenació del Territori de l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona, i Joan Nogué, catedràtic de Geografia Humana 
de la Universitat de Girona; les presentacions, les comunicacions i les taules 
rodones. 
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Mobilitat i infraestructures es pregunta sobre el model territorial que 
s’ha de projectar per al futur ja que l’actual està en crisi. En un territori que 
el conformen 23 municipis litorals al llarg d’una costa de quasi 200 Km de 
llargada i una població fixa de prop de 150.000 habitants, s’ha de buscar un 
model de mobilitat i infraestructures que permeti suportar l’augment de 
població en moments puntuals de l’any. Així Robert Vergés, enginyer de 
Camins, Canals i Ports, i Jordi Sargatal, director de la Fundació Territori i 
Paisatge, van aportar la seva particular visió de la incorporació i/o 
modificació de les infraestructures per fer més sostenible aquesta zona 
litoral.  
 
Model turístic. Final d’etapa pretén donar solucions de nous models 
turístics que s’allunyin del tradicional “turisme de sol i platja”; un model que 
està començant a quedar obsolet. Per això Josep Oliver, catedràtic 
d’Economia Aplicada de la UAB, i Martí Sabrià, geògraf expert en turisme i 
hostaleria, van aportar iniciatives per promoure un turisme de més qualitat. 
 
Finalment el Debat Final reflexiona sobre totes les aportacions de les tres 
jornades anteriors. També recull les conclusions de la mà de Joan Cals, 
catedràtic d’Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
El Congrés sobre la Costa Brava el va convocar la Demarcació de Girona del 
CoAC, presidida per Carles Bosch, i organitzat per una Comissió Tècnica 
formada pels arquitectes Anna Barceló, Xavier Canosa, Camil Cofan, Esteve 
Corominas, Manel Falcó, Jordi Font i Jaume Torrent, i coordinat per Anna 
Costal i Antoni López. Es va comptar amb la col·laboració de la Universitat 
de Girona, la Universitat Politècnica de Catalunya, el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis, les Cambres de comerç de Girona, 
Palamós i Sant Feliu de Guíxols, l’IAEDEN, l’Associació de Naturistes de 
Girona i els Amics de Tossa-Club Unesco. El van patrocinar la Diputació de 
Girona i la Fundació Territori i Paisatge de l’obra social de Caixa Catalunya i 
Lafargue Texa Morteros. També hi van col·laborar Arquia Caixa 
d’Arquitectes, la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell i Spert. 
 
El Congrés adoptà la denominació Debat Costa Brava emprada per la 
iniciativa que la tardor del 1976 havia aplegat una àmplia discussió 
científico-tècnica i popular sobre aquest espai litoral, des de les perspectives 
territorial i econòmica així com, també, des de les dels aspectes humans i la 
vida col·lectiva. Aquella convocatòria, llançada a través de la revista 
Presència, rebé l’adhesió de gran nombre d’entitats i grups i va ser 
organitzada per una Comissió Executiva integrada pel Departament 
d’Estructura i Política Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
la revista Presència, l’Equip de Treball “Problemàtica territorial a la Costa 
Brava”, la Comunitat Turística de la Costa Brava, la Ponència de Turisme del 
Congrés de Cultura Catalana, el Casal del Montgrí de Torroella de Montgrí i 
les Cambres de Comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. El bon 
record que va deixar ens va portar a recuperar el seu nom per posar-lo al 
servei de la iniciativa d’enguany, amb la voluntat de ser fidels al seu esperit 
en la mesura que sabéssim i fóssim capaços de traslladar-lo a un context 
força diferent. 
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També el Col·legi d’Arquitectes va organitzar l’any 1989, quan havia 
finalitzat la revisió del planejament de la dictadura, l’anomenat Debat 
Urbanístic sobre la Costa Brava el qual, amb una discussió bàsicament 
interna entre professionals, analitzà els resultats d’aquella revisió i realitzà 
una projecció de futur sobre les possibilitats de creixement i els límits en 
l’ocupació de l’espai litoral. 
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A París, el 15 d’abril de 2004 
Als meus amics catalans, 
 
Estic molt emocionada que penseu encara en mi i que atorgueu encara importància a la 
meva presència i a les meves opinions. Us ho agraeixo sincerament. Sento molt no poder 
assistir més als vostres debats. No obstant considero que he d’acabar, el més dolçament 
possible, la meva història d’amor amb la Costa Brava. 
Fa més de quaranta anys que vaig trepitjar per primera vegada la costa gironina. I com tots 
aquells que, abans de mi, van descobrir la seva insuperable bellesa, em vaig quedar 
meravellada i em vaig proposar conèixer-la més íntimament, comprendre-la i estimar-la. 
 
A finals dels anys cinquanta encara era una aventura baixar a les seves meravelloses cales, 
verges encara de qualsevol ocupació. I era tan bonic i tan apassionant! A més, vaig ser 
acollida per la seva població amb tanta amabilitat que en va néixer, aviat, una sòlida 
amistat. Guardo bé aquells records, perquè expliquen la meva reacció quan vaig anar veient, 
al llarg dels anys seixanta, com anava arribant el turisme, cada vegada més ampli, més 
punyent i amb més empremta destructora. 
 
No obstant això vaig acabar la meva tesi, l’any 1966, amb cert optimisme. No podia imaginar 
que els catalans permetessin que es malmenés i es desfigurés el seu magnífic litoral. Havien 
demostrat sempre, al llarg de la història, les seves dots per adaptar-se a totes les 
innovacions tècniques, econòmiques i polítiques, i ara havien de ser capaços de trobar la 
forma de conciliar el benefici econòmic del turisme amb 
la protecció del seu patrimoni, amb la bellesa excepcional del seu litoral. Em vaig equivocar.  
 
No ho han aconseguit. No per no haver-ho intentat, sinó perquè la immensitat del fenomen i 
l’exigència de capitals considerables ja no estava a l’alçada del seu territori i dels seus 
recursos (...). 
 
(...) La massacre és ràpida. S’han malmès les nostres precioses cales. El ciment s’imposa. I, 
sobretot, el capital estranger domina tota l’economia, invertint i aconseguint grans beneficis i 
sense preocupar-se per la coneguda llei d’economia dels “rendiments decreixents”, que 
adverteix que tota la inversió genera, a la vegada, beneficis i perjudicis i que, a partir d’un 
cert nivell, els perjudicis són superiors als beneficis, conduint a un decreixement econòmic. 
Quan arriba el moment de pagar els desperfectes la clientela, amb les butxaques plenes, 
s’aparta d’un litoral malmès (...) 
 
(...) Caldria, per tant, replantejar l’estructura del desenvolupament turístic intervenint en les 
orientacions i en la qualitat de les inversions. I, més encara, intervenint directament en el 
procés de decisió (administratiu i polític). És primordial controlar tots els projectes i imposar 
els criteris de renovació de l’entorn i de protecció absoluta de tot allò que encara sigui 
protegit. És legítim vetllar per l’interès dels individus i de les empreses però, de cap manera, 
en perjudici de l’entorn. 
 
No podem oblidar que, si les iniciatives individuals poden arribar a contribuir a la 
rehabilitació puntual de la Costa Brava, l’únic mitjà per salvar-la i per recuperar, tant la seva 
identitat, com la seva bellesa, no pot ser cap més que a través d’una obra col·lectiva, una 
obra feta per tots els seus habitants, per l’administració local, regional, on cadascú hi aporti 
la seva reflexió, el seu treball i esforç, la seva creativitat i, per sobre de tot, el seu amor per 
tan magnífic país. 
 
Malgrat la meva absència imposada per la meva edat el meu cor és sempre amb vosaltres i 
el meu amor per la Costa Brava continua intacte. 
 
Que us acompanyin els meus millors desitjos. 
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