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L’Empordà ha viscut, en els darrers temps, importants reptes territorials que ha hagut 

d’encarar de manera diversa. Alguns d’ells, que semblaven aturats, tornen. Altres, que 

mai havien marxat, continuen. I se’n consoliden de greus que semblaven llunyans, 

però ja són del present més actual. La situació geogràfica, el paisatge, els recursos 

naturals, el clima, entre d’altres factors que ens donen un gran potencial, provoquen 

també febleses en alguns àmbits que cal gestionar. 

 

Després de l’impàs produït per la crisi, sembla que tornem a la casella de sortida en 

alguns àmbits, com dèiem abans. A més, durant aquests anys, s’han fet visibles noves 

realitats que afecten directament les persones, els ciutadans de les nostres viles i 

ciutats, i que, com a territori, ens obliga a actuar. Sembla que som en alerta constant, i, 

efectivament, no podem deixar de gestionar la realitat, obligant-nos a no deixar per 

demà la reflexió sobre com encarem el mig i llarg termini. 

 

Revifa l’interès immobiliari en alguns sectors de la Costa Brava, tot i el conjunt 

d’instruments, plans i conjunt de figures legals de les que ens hem dotat per gestionar 

millor l’urbanisme. Una Costa Brava, per cert, que ha encetat camí per ser reserva de la 

Biosfera, figura reconeguda per la UNESCO que hauria de significar un nou model 

territorial amb fortes implicacions, i que caldria ser debatut profundament entre tots 

els actors. Una fragilitat territorial que té un repte no només amb el totxo, també amb 

altres que potser són encara més profunds. La contaminació, per exemple, d’aqüífers i 

recursos naturals. El model energètic, per combatre el canvi climàtic i fer-nos més 

sostenibles. I sobretot, l’aigua. Un recurs necessari per viure i que és avui ja més escàs 

que ahir. I ho serà encara més dia a dia. Recurs necessari pels empordanesos, però 

també per un sector primari imprescindible per gestionar el territori i el paisatge. 

També pel turisme, la més gran activitat econòmica de les nostres contrades, que 

sembla que mai hi ha parat massa atenció. Veurem si s’acosten tensions per l’accés a 

aquest recurs. Resiliència, adaptació i transformació seran conceptes a treure del 

calaix. 

 

Reptes territorials, però encara en tenim més a una altra escala. Les nostres ciutats, 

destacant Figueres, viu problemes comuns en els espais urbans capitalistes 

contemporanis. Segregació, aïllament i desconnexió. Que pot derivar en tensions 

socials, criminalització o incivisme. El dret a l’habitatge, la gentrificació, l’espai públic. 

Elements tots que influencien en els moviments socials i les transformacions en els 

barris, carrers i places, derivant en alguns casos en situacions de pobresa, exclusió o de 



divisió entre “dues ciutats”: una per pobres i una altre per rics, en paraules de 

l’urbanista italià Secchi. Aquest moviment a més té un component d’àrea urbana en el 

nostre cas, implicant per tant a més municipis fent el repte encara més gran i complex. 

Però al mateix temps una solució concertada reforçaria el paper de la ciutat com a 

node i com a àrea d’oportunitats per a tothom i qualitat de vida. 

 

Problemes, reptes, però que no han de significar tirar la tovallola. Al contrari. Una 

oportunitat per refer-nos i sortir reforçats. Un conjunt d’idees i reflexions que van ser 

recollits per Marta Ball-llosera i Oriol Nel·lo. Dues persones que han tingut molt a dir 

en els darrers anys a diferents posicions. I per això, poden aportar propostes i 

reflexions que han d’ajudar a fomentar el debat entorn al model de territori que 

volem. Nova industria? Més infraestructures? Però al mateix temps Reserva de la 

Biosfera? Barris aïllats i segregació? O política urbana i cohesió? Reflexionem sobre el 

model, però tinguem present l’impacte al territori i als empordanesos, el nostre futur i 

qualitat de vida estan en el tauler.  
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