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■Set mesos de discussió han do-
nat com a resultat un document
de  pàgines que enumera  con-
clusions repartides en quatre
blocs que són la síntesi del Simpo-
si sobre sòl no urbanitzable impul-
sat per la demarcació gironina del
Col·legi d’Arquitectes de Catalu -
nya (COAC), que es ixava com a
gran objectiu «trobar noves mira-
des» que aportin nous aires a l’or-
denació d’aquest tipus de sòl, a
partir d’un exercici de relexió so-
bre «el territori que conigura el
sistema d’espais oberts».

«Fomentar i incentivar la recu-
peració, el reciclatge i la rehabili-
tació d’ediicis existents en desús
per davant de la creació de noves
ediicacions» és un dels argu-
ments que defensen els arquitec-
tes en el document. «S’ha d’adme-
tre la reconstrucció d’ediicacions
rurals abandonades quan es vin-
culen directament a activitats que
aporten valor afegit al territori i
que potencien la recuperació i la
custòdia dels espais rurals aban-
donats». En aquest context, as-
senyalen els professionals, l’im-
puls de la recuperació d’ediicis
rurals ens desús va directament
lligada a la permissivitat que en
aquestes construccions s’hi pu-
guin «implantar activitats»; «ma-
lauradament –lamenten els ar-
quitectes gironins– la llei vigent és
rígida a l’hora de pemetre-ho» i
per això resulta «imprescindible»
revertir-la, per tal de «poder
comptar amb eines que siguin le-
xibles i simpliiquin aquesta im-
plantació».   

L’oportunitat del turisme
En aquesta línia, des del COAC
proposen valorar «l’oportunitat
que ofereix la indústria del turis-
me» per impulsar la «regeneració
d’espais ediicats i abandonats»
en sòl urbà no urbanitzable. Sobre
la planiicació d’aquest sector, as-
senyalen que «s’ha de realitzar en
l’àmbit territorial i no deixar-lo
únicament en mans del planeja-
ment local».

Pel que fa al «paisatge patrimo-
ni», un dels quatre grans blocs de
conclusions, els arquitectes con-
sideren necessari «sanar les feri-
des» existents. Com? Doncs a
base de «tractar aquelles instal·la-
cions i andròmines situades al
voltant de les carreters, de reduir
l’impacte d’algunes urbanitza-
cions antigues i d’ediicacions
abandonades». Per fer-ho possi-
ble, afegeixen des del COAC, cal,
primer, «detectar aquests casos» i
«intervenir de forma activa i sense
complexos» amb la incorporació
de «mesures en el planejament
municipal que permitin conigu-
rar el paisatge per assolir així una
bona adequació i integració pai-
satgístiques».

En aquest context, el COAC
considera «importants» els «plans
de millora de les façanes dels mu-
nicipis de menys de  habi-

tants» per tal que reforcin els va-
lors paisatgístics. I en això veuen
«fonamental» la «participació ciu-
tadana» en el desenvolupament

de plans i de projectes de paisatge.
En l’àmbit de la gestió, el COAC
aposta per «establir mecanismes
que avalin legalmen i econòmica-

ment, de forma real i efectiva,
l’exigència d’enderrocar ediica-
cions i instal·lacions en sòl no ur-
banitzable al cessar l’activitat a la
qual estaven vinculades». És a dir,
la llicència d’activitat, en aquests
casos, hauria d’estar condiciona-
da per «l’obligació del promotor
d’enderrocar i retornar a l’estat
original els terrenys un cop aca-
bada l’activitat autoritzada». Així
s’aconseguiria que el paisatge re-
cuperés «la forma original».

S’imposa l’arquitectura «verda»
El Col·legi d’Arquitectes prioritza la «recuperació, el reciclatge i la rehabilitació» d’edificis per
davant dels projectes de nova construcció  Demana canvis legals que afavoreixin aquesta política
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