
El Pla General d'qrdenaci6 urbanística de la vila de Pals es proposa 

d'urbanitzar la zona coneguda com les basses d:en Coll i els seus voltants 

Davant d'aquest fet, que ans sembla que és una amenaça pal nostra 

país i pal seu paisatge característic, volem suggerir-vos algunes considera-

cians: 

1. El paisatge d'aiguamoll i de platja amb rerafons de dunes ha estat das da 
sempre el paisatge característic de l'Empordà. 

D'aquest paisatge en resten només alguns vestigis, com és el cas de la ba! 
sa d'en Coll i el que s'axten fins al Ter i, més amunt, fins el Ter Vell 
a l'Estartit. 

La pèrdua o la degradaci6 d'aquests paisatges urbanitzant-los vol dir re
nunciar a una da les senyes d'identitat de l'Empordà. 

2. Les zones inundades properes a la Mediterrània han estat des da fa molts 
d'anys indrets de pas de les aus qua fan els viatges migratoris entra ~fr! 
ca i el Nord d'Europa. 

La progressiva destrucció d'aquestes zones inundades pot posar en perill 
aquesta ruta i pot dur a la desaparici6 d'espècies animals. 

La desaparició dels ocells fa emmudir algunes de les cançons de la nostra 
terra, que esdevé més i més silenciosa. 

3. La urbanitzaci6 intensiva de les zones costaneres, si bé és cert qua pro
porciona beneficis econòmics a curt termini, origina tamb~ problemes molt 
importants a llarg termini. 

L rsxcés de poblaci6 humana eixuga els pous i permet que 1 'aigua marina fil
tri sota terra i salinitzi els camps. 

La substitució del subsol natural pel cimant que és propi de la urbanitza
ció o del port altera les condicions da la vida marina fins a fer-la poc 
possible per a determinats peixos. I a aixb cal afegir-hi el problema dels 
residus qua genera una poblaci6 creixent. 

Tot plegat fa qua haguem da preguntar-nos què en quedarà da la plana 

riallera que cantava una sardana. 

Par aquestes raons volem pregar-li qua hi pensi i que recolzi, si 

ho creu oportd, la defensa del paisatge de Pals. 


