Els sotasignants d’aquest document, homes de les comarques del
Baix Empordà, la Selva i Girona, profundament identificats amb el
que han representat per als nostres pobles les Gavarres, volem
manifestar públicament la indignació i tristesa que sentim davant la
progressió d’un procés degradant que està posant en perill la seva
condició d’espai natural obert a tots. Per la importància de la funció
social que aquest territori està realitzant, i convençuts que el futur la
farà encara més necessària, ens creiem obligats a:

INFORMAR
1er. Que en els termes municipals de Sant Cristina, Calonge, Cruïlles,
Sant Sadurní, Quart, Cassà de la Selva i Llagostera s’estan
promovent no menys d’onze urbanitzacions, a les quals cal qualificar,
en la seva major part i des d’un punt de vista jurídic, de clandestines
o il·legals.
La consolidació d’aquests nous assentaments, en els quals predomina
la concepció i localització segons l’afany especulatiu més descarat i el
menyspreu absolut envers el medi natural, va alterant
desfavorablement, dia a dia, la utilització pública de les muntanyes,
boscos i fonts, així com el seu equilibri ecològic.
La substitució dels usos agraris i forestals del sòl per altres de tipus
residencial està trencant tota una tradició secular que feia compatible
el règim de propietat privada de les terres amb la satisfacció d’unes
necessitats populars d’esbarjo molt arrelades.
2on. Que, recentment, el que pot considerar-se com el projecte més
ambiciós d’urbanització –si bé que amb el subterfugi de finques
rústiques- i, també, el que per la seva localització atempta més
frontalment contra els interessos col·lectius que exposem, està
portant l’obertura de vials fins al mateix Puig d’Arques, destrossant
tot un símbol de natura agresta patrimoni de tots.

DENUNCIAR
1er. La passivitat de tantes entitats i organismes obligats a vetllar per
la protecció del territori i el paisatge, passivitat que no s’explica si no
és per la connivència entre determinades persones amb funció
pública i interessos econòmics ben mesquins.

2on. La il·licitud de les maniobres de legalització “a posteriori” segons
la tàctica del “fet consumat”, després d’haver compromès en
l’operació unes famílies enganyades, generalment de mitjans
econòmics ben limitats.
3er. Determinats intents de delimitar a les Gavarres una zona de
dimensions ridícules per a la qual es demanaria la qualificació de Parc
Natural, i poder burlar així, amb un pur formalisme, una aspiració
popular i una necessitat de l’equipament turístic. Romandria obert
llavors, amb aquesta única almoina, el camí per fer de les Gavarres
un immens assentament de segona residència.

AFIRMAR
1er. La nostra convicció que les Gavarres formen, juntament amb el
Cap de Creus i Cap Norfeu, el Montgrí i Cadiretes, les exigències
mínimes de reserves naturals dins una política racional d’ordenació
territorial de la Costa Brava.
2on. La decidida voluntat de fer ús de tota mena de recursos legals i
jurídics que estiguin al nostre abast i que ens ajudin a defensar la
integritat i el servei públic de les Gavarres.
3er. L’evidència que les Gavarres necessiten, més enllà dels Plans
Generals d’Ordenació Urbana, una protecció expressa, a nivell legal,
que impedeixi la urbanització degradant. No es tracta de tancar totes
les possibilitats de nous assentaments, sinó aquelles, que avui són la
norma, de localització i característiques indesitjables des d’un punt de
vista col·lectiu.
Malgrat totes les deficiències de la legislació vigent en matèria
d’espais naturals pensem que és la que cal aplicar. En aquest sentit,
l’aprovació d’un decret declarant les Gavarres Parc Natural seria el
reconeixement legal d’un estatut i unes funcions que, de fet, sempre
han tingut.

CRIDAR
1er. A aquelles persones que tenien projectat comprar una parcel·la
en alguna de les urbanitzacions il·legals que hi ha a les Gavarres, que
no portin a terme l’operació.
2on. A les autoritats corresponents, a aturar la degradació que el
present document exposa i a sancionar els responsables d’aquest
lamentable afer.
3er. A totes les persones i entitats que puguin contribuir-hi, a una
acció mancomunada per les Gavarres a l’objecte de
DEFENSAR-LES
ATURAR LA URBANITZACIÓ DEGRADANT
ÉSSER RECONEGUDES COM A PARC NATURAL

