
MANIFEST EN DEFENSA DEL PAISATGE DE 
L’EMPORDÀ  I EN CONTRA DE LES OBRES  

PROMOGUDES PEL DEPARTAMET DE POLITICA 
TERRITORIAL I OBRES PUBLIQUES DE LA 

GENERALITAT  
 

1- La comarca de l’Empordà està essent objecte, els darrers anys, de greus 

agressions al seu territori i al paisatge ,que procedeixen, de forma directa, de la pròpia 

gestió i actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya i en especial  del 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques dirigit per l’Honorable Conseller 

Joaquim Nadal. 

El cas de les obres de la carretera C-31 al seu tram entre els municipis de La Tallada 

d’Empordà a Torroella de Fluvià constitueix un clar exemple d’aquesta situació, i ha 

implicat un impacte paisatgístic i ambiental de caràcter irreversible. 

2- En opinió de les Entitats que subscriuen aquest Manifest, les obres de la C-31 en el 

tram indicat, que es troben actualment en execució constitueixen: 

a) Un desastre paisatgístic per la plana empordanesa. 

b) Un gravíssim error tècnic i polític. 

c) Un mal ús dels recursos públics. 

Construir 13 ponts en només 16 kilòmetres de traçat d’una carretera que era a 

cota natural i que permetia creuaments a nivell és un evident exercici de mal 

govern. Destinar 75’9 Milions d’Euros (12.629 Milions de pessetes) dels 

pressupostos públics en només un petit tram de 16Km és una actuació 

inadmissible que hauria de donar lloc a l’assumpció de responsabilitats. 

3- hi ha altres nombroses grans infraestructures que amenacen l’Empordà. L’autovia 

de 4 carrils als municipis de Fonteta, La Bisbal, Cruïlles, Monells i Corçà i la 

metropolització de l’àrea urbana de Figueres amb les propostes del PDUSUF i els 

desdoblaments de l’A-2, amb nou traçat, i la A-26, en són els exemples més greus. 

Projectes que, a criteri de les Entitats signants, són manifestament desproporcionats, 

quan ni tan sols la principal carretera de la demarcació de Girona, la nacional N-II 

disposa encara de 4 carrils. 

4- L’autovia de la Bisbal,  també comporta l’aprovació de Pressupostos de recursos 

públics i absolutament inassumibles: de 160 a 186 Milions d’Euros , per poc més de 12 



kilòmetres. Recursos públics que, a més, es destinaran per agredir novament el 

paisatge i el territori. 

5: En aquests projectes les entitats ecologistes, una important part de colectius i de la 

població s’hi ha mostrat en contra i han formulat al·legacions en tràmit d’informació 

pública, amb total indiferència per part de PTOP, que mai ha contestat les al·legacions 

presentades. 

6-El model de les infraestructures viàries públiques impulsat per PTOP és  

totalment inadequat pel delicat, fràgil i bell paisatge empordanès, comportant la 

seva severa, gravíssima i crítica afectació. Model d’infraestructures que si bé és 

propi de les àrees metropolitanes i  urbanes, és totalment incompatible amb el 

territori empordanès. 

7-: l’Empordà es veu ara també amenaçat pel capteniment del Govern de la 

Generalitat en l’impuls de l’energia eòlica a qualsevol preu, amb una massificació de 

projectes eòlics entre el que destaca el projecte de l’empresa Gamesa, que preveu 

instal·lar parcs eòlics a cada poble, amb implantació de grups de 2 molins de més de 

184 metres d’alçada en 32 diferents municipis,  

Per tot això,  DEMANEM 

1. L’aturada immediata de les obres que s’estan executant entre els municipis de La 

Tallada d’Empordà i Torroella de Fluvià, la revisió del Projecte de la C-31 i el 

compliment immediat de les mesures ambientals imposades. 

2. Revisar el Projecte d’Autovia de La Bisbal en la forma dimensionada per la 

Conselleria de Política Territorial i abandonar el projecte de fer una Autovia de 4 carrils 

sobreelevada, amb ponts, enllaços diamants, passos superiors, túnels i  rotondes. 

3. La depuració de responsabilitats tècniques, administratives i polítiques per la 

destrossa provocada per la C-31 al seu pas entre els municipis de la Tallada 

d’Empordà i Torroella de Fluvià, que han de passar per la dimissió i/o cessament del 

Conseller de Política Territorial Sr. Joaquim Nadal i del Director General de Carreteres 

Sr. Jordi Follia i Alzina 

4. Apostar per un nou model d’infraestructura viària adequat a les característiques 

intrínseques de l’Empordà, proporcionat, respectant, al màxim els traçats existents, 

integrat al territori i respectuós amb el paisatge.  

5. Dedicar els recursos públics a desenvolupar de manera clara i efectiva la mobilitat 

sostenible, basada  en un transport públic de qualitat i eficient. Cal deixar de planificar 

des de les infraestructures i cal començar a gestionar la mobilitat. 



6. Que tant els POUMs com els projectes de grans infraestructures es sotmetin a un 

tràmit de participació ciutadana efectiu i suficient, de manera que els ciutadans 

disposin dels mitjans tècnics per conèixer els projectes i les seves alternatives reals de 

manera que puguin ser examinats i ponderats correctament. 

 Salvem l’Emporda, IAEDEM, SOS Empordanet, Salvem el Terraprim, Gent per 

Ventallo, Naturalistes de Catalunya, Ecologistes en Acció, Unio de Plataformes’60, 

CEPA- EdC, Defensem el Territori, Xarxa Empordà, Salvem Solius, Grup de Defensa 

del Ter, Salvem SanMartivell, i altres... 

 

 

 

 

 

 

 

 


