
Dos sectors professionals, el de
l’arquitectura i el de la construc-
ció, representen l’altra cara de la
moratòria per frenar la construc-
ció a la Costa Brava. La mesura,
acordada per la Comissió d’Urba-
nisme, tindrà un impacte directe
en els dos col·lectius, tal com van
indicar ahir la delegació gironina
del Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya (COAC) i l’Associació de
Promotors de Catalunya. Ambdu-
es organitzacions volen dialogar
amb l’administració.      

L’endemà que la comissió ter-
ritorial d’Urbanisme aprovés una
segona moratòria, que amplia el
radi de protecció de la primera, el
secretari general dels promotors,
Josep Maria Donés, va subratllar
que «l’única activitat, excepte a la
capital i en alguns llocs puntuals,
és a la Costa Brava». Donés va
alertar que l’efecte de la suspensió
és «important en el sector, però
també per a l’economia general
de la zona». A més, va opinar que
la Generalitat dona una sensació
d’«intranquil·litat jurídica, perquè
s’està parlant de llicències dema-
nades que no es donaran i es posa
en dubte algunes de donades». 

A l’espera que es publiquin els
detalls de l’acord d’Urbanisme, el
secretari general de l’Associació
de Promotors de Catalunya va ex-
plicar que estan «molt sorpresos»
que s’hagin afegit més àrees a la
primera moratòria «amb l’argu-
ment que són planejaments urba-

nístics no sostenibles, quan molts
es van aprovar el  i el ».
Donés va afegir que el  es va
aprovar un pla director, després
del Debat Costa Brava, que va des-
classificar molts sòls i va afirmar
que «estic convençut que ningú fa
res que no es digui al Pla general».

D’altra banda, el representant
del gremi de promotors va apun-
tar que «els que coneixem la Costa
Brava sabem que ho hem fet bas-
tant bé, dintre del que cap, i que

els edificis a primera línia de mar
són dels anys ». Josep Maria Do-
nés també veu certa contradicció
en aquells que s’oposen a la cons-
trucció de «xalets de molt nivell
quan és el que volien, edificis de
baixa densitat i millorar la qualitat
del turisme». La seva associació ja
ha concertat una reunió amb res-
ponsables d’Urbanisme per co-
nèixer detalls de la moratòria i, va
afegir Donés, «esperem diàleg, ja
que no hi ha estat abans». 

Per la seva banda, el tresorer
del Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya a Girona, Josep Maria Torra,
va dir que la moratòria afecta els

arquitectes perquè limitarà l’acti-
vitat constructora i afegeix un fil-
tre temporal que «pot paralitzar
alguns projectes, companys i pro-
mocions». Ara bé, «també ente-
nem i és molt important per nos-
altres –va remarcar– que la gent
del territori se senti afectada per
la construcció», perquè «de vega-
des es fa de manera molt extensi-
va, potser sense donar tota la in-
formació a la gent que viu al lloc i
sense que es puguin expressar».
En la seva opinió, «l’activitat cons-
tructora afecta tothom i és un se-
nyal de societat madura que la
gent se senti afectada i vulgui dir-

hi la seva». Per aquest motiu, el
tresorer del COAC va dir que «pre-
ferim veure la moratòria com una
oportunitat de trobar-nos, parlar-
ne i intentar sortir-ne amb una so-
lució amb tots els agents impli-
cats». Ahir, el president gironí de
l’entitat va mantenir una primera
reunió amb l’administració. 

Finalment, va subratllar la sen-
sibilitat dels arquitectes amb el
medi ambient, «en intentar acon-
seguir harmonia amb la construc-
ció»; tot i que va reconèixer que
«les coses no s’han fet sempre bé,
que els col·legiats tenim part de
responsabilitat és indiscutible».

P.T.V. GIRONA

La moratòria de la Costa Brava impacta
en l’activitat d’arquitectes i promotors

El Col·legi d’Arquitectes de Girona i l’Associació de Promotors de Catalunya avisen que la suspensió
de noves llicències limitarà la construcció i afectarà els seus professionals Els primers ho afronten
com una oportunitat de diàleg i els segons alerten de conseqüències en l’economia general de la zona




Un punt de la Costa Brava, la cala
d’Aiguafreda, a Begur. DIARI DE GIRONA

URBANISME 
Suspensió a primera
i segona línia de mar
 La Comissió d’Urbanisme
de Girona ja ha formalitzat la
preservació de la primera i la
segona línia de la Costa Brava
amb una moratòria d’un any
de vigència. La primera sus-
pensió de llicències noves es
va aprovar el 17 de gener i im-
pedeix construir a tots els
sòls urbans i urbanitzables
sense edificar que es trobin a
dintre d’una franja de 500
metres, a primera línia de
mar. La segona, que es va
aprovar dimecres, amplia la
protecció a 80 sectors urba-
nitables de segona línia, re-
partits entre quinze munici-
pis, i a vuit sòls urbans no de-
senvolupats que no es van in-
cloure en la primera moratò-
ria. DdG GIRONA
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ALBA CARMONA GIRONA

■La Fundació Drissa, dedicada a
la inserció laboral de les persones
amb trastorn mental, va tancar el
 amb un  més de treballa-
dors que l'any anterior. L'entitat
disposa de  empleats,  dels
quals són professionals amb ma-
laltia mental, entre les diferents lí-
nies de negoci que té en marxa,
com els serveis de jardineria i fo-
restal, pintura, neteja o horticul-

tura ecològica, englobada sota la
marca Biodrissa.

Drissa va atendre l’any passat
més  persones, ja que un usua-
ri pot estar inclos en més d’un
programa de l’entitat. 

Segons va detallar ahir la gerent
de Drissa, Núria Martínez, el 
l’entitat va ajudar  persones a
incorporar-se al mercat ordinari a
través de programes d’orientació. 

Nova botiga a Girona
El negoci de l'horticultura ecolò-
gica és una de les línies que l'enti-
tat vol potenciar de cara als pro-
pers anys, incrementant el nom-
bre de treballadors -actualment
dona feina a  persones, i l'objec-

tiu és ampliar-ho a  en el termi-
ni de tres anys- com en facturació.

Drissa va tancar l'any amb una
facturació per vendes i prestació
de serveis de , milions d'eu-
ros, dels quals Biodrissa represen-
ta el , i l'objectiu és que, en tres
anys, arribi al .

El negoci de Biodrissa s'articula
entre eixos: la producció, que es
fa en una finca d' hectàrees a
Campllong; la transformació de
fruites i verdures per fer sucs i de-
senvolupar una nova línia de cà-
tering, que es fa en un nou obra-
dor, i també la venda a les boti-
gues. A banda de la parada que la
marca té al mercat del Lleó, Bio-
drissa va inaugurar ahir una nova

botiga al carrer Ciutadans de Gi-
rona, com a punt de venda i espai

de degustació, gestionada per tres
persones amb malaltia mental. 

A més, l’entitat ajuda a gestio-
nar els horts d’una escola de
Quart i vuit de Girona, un projecte
per acostar l’horta als infants al-
hora que es trenquen prejudicis

La plantilla de la Fundació
Drissa creix un 5% el 2018
L'entitat, dedicada a la
inserció laboral de persones
amb trastorn mental, obre
una nova botiga a Girona

Martínez i Marcó, gerent i
president de Drissa, a la botiga.
ANIOL RESCLOSA

Xavier Perez+Paul
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