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PERE BARCELÓ CAPÇANES D INVESTIGADOR

«Qui realment ha
col·locat l’explosiu ha
estat la tenacitat d’un
munt de persones
anònimes.»

Enlluernats per la lluminositat de la neu del Canigó, el dimecres 23 de fe-

brer de 2005 (vint-i-quatre anys després del cop d’estat de l’Estat que

encara ens empresona) fórem testimonis excepcionals de l’efecte de 50

quilos de goma-2 sobre una immensa massa de formigó i ferro oxidat

anomenada Fluvià Nàutic, exemple paradigmàtic de l’urbanisme nostrat

dels anys setanta (i, dissortadament, dels vuitanta, noranta, dos mil…). 

UN INSTRUMENT DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

L’ENDERROCAMENT

SOSTENIBLE:

LA DEMOLICIÓ DE FLUVIÀ NÀUTIC N’ÉS L’INICI

L’
edifici, construït per Rumasa,
era a Sant Pere Pescador, just
on el Fluvià es dilueix a la Medi-
terrània, a tocar del Parc Natu-
ral dels Aiguamolls de l’Empor-

dà. La Generalitat del 3% va decidir des-
qualificar els terrenys d’urbanitzables a no
urbanitzables; la Generalitat d’ara –que no
se’n recorda de Filesa ni de Movilma– va
comprar l’edifici en una subhasta per
20.000 euros. Però qui realment ha col·lo-
cat l’explosiu ha estat la tenacitat, la cons-
tància i, per què no dir-ho, la fe d’un munt
de persones anònimes que des de fa
temps, individualment i/o col·lectivament
(des del Parc, des de l’Iaeden, des de Sal-
vem l’Empordà) han entès que hi ha pro-
grés si hi ha respecte entre l’home i la Na-
tura, han entès que tal com molt bé diu en
Miquel de Palol «cal anar contra el prosti-
bulari negoci immediat d’uns quants».

És, precisament, la Natura en majúscu-
les que serví com a pretext per justificar la
desqualificació de la parcel·la ocupada per
l’insultant edifici de Fluvià Nàutic. Efectiva-
ment, arran d’un informe emès el gener de
2003 per l’Agència Catalana de l’Aigua so-
bre el caràcter inundable de la zona, qui
llavors era conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, Felip Puig, instà la Co-
missió d’Urbanisme de Girona a desquali-
ficar el sòl, iniciant-se així un procés que,
malgrat l’enderrocament, encara no està
resolt atès que els actuals propietaris de la
parcel·la (NVL, una empresa navarresa)
han interposat recurs contenciós.

La inundabilitat és un dels trets indò-
mits d’aquesta Natura. Els cursos fluvials
(digueu-ne rius, rierols, barrancs, torrents,

generats pel riu, que ha dipositat els seus
sediments en successius desbordaments
al llarg de la seva història. Per tant, aquests
espais formen part del riu. La funció hi-
dràulica de les terrasses fluvials, planes
d’inundació i deltes no és només de trans-
port d’aigua, sinó també d’emmagatzemat-
ge temporal d’aquesta. Es produeix una re-
tenció de volum i, per tant, una reducció de
cabal. Si aquestes zones de desbordament
són eliminades de la funció hidràulica (per

rieres) presenten una morfodinàmica parti-
cular, amb diferents formes i comporta-
ments que evidencien la naturalesa viva i
evolutiva dels sistemes fluvials: erosionen
el llit, el perfil, el pendent, els marges; em-
magatzemen material a les corbes mean-
driformes i a la desembocadura; interferei-
xen un flux i n’obren un altre de preferent.
En aquesta evolució, cal destacar la funció
estabilitzadora que les franges de vegetació
de ribera tenen sobre el control dels fenò-
mens d’erosió i en la dinàmica de sedi-
ments, i cal destacar, també, que en moltes
ocasions les activitats que afecten l’espai
fluvial no tenen present que el riu no és una
estructura fixa, ni en planta ni en alçat, sinó
que està sotmès a fenòmens naturals que
provoquen la seva evolució en el temps.

El riu és un element morfològic que in-
clou també la franja de territori necessari
per al flux esporàdic de grans cabals. En
aquestes ocasions, la llera s’estén molt
més enllà dels seus límits habituals ocu-
pant el que es coneix com a planes d’inun-
dació, terrasses fluvials i deltes. Són espais

la seva ocupació amb obres de defensa
contra inundacions o amb desplegaments
urbanístics) aleshores el volum que retin-
drien durant la riuada ha de seguir circu-
lant i el cabal aigua avall s’incrementa (tal-
ment com succeeix al Maresme).

Però és que, a més a més, els espais
fluvials, això que en diem riu, són també el
suport físic dels ecosistemes aquàtics i els
connectors laterals o corredors biològics
(distingiu-los, en tot cas, de les temptatives
de considerar un corredor biològic la ins-
tal·lació d’un zoo al Vallès!). Els ecosiste-
mes aquàtics se sustenten directament en
el llit baix, la riba i la ribera més immedia-
tes. Els connectors laterals se sustenten en
les parts més exteriors de les riberes i són
el nexe d’unió que permet el pas bidimen-
sional de rèptils, mamífers i aus. Els braços
secundaris –actius a partir de certs cabals–
i les lleres menors per on desborda, contri-
bueixen de forma notable a la qualitat de
l’hàbitat i al manteniment de la biodiversi-
tat.

Fluvià Nàutic era en una zona de l’espai
fluvial necessària per preservar el règim de
corrents en cas d’avinguda en tant que és
una zona amb un elevat risc d’inundacions.
Una zona que, alhora, constitueix un ele-
ment vertebrador d’un marc incomparable
on la Mediterrània abraça el riu Fluvià,
acompanyat per aiguamolls mil·lenaris. El
riu Fluvià és un element viu d’un paisatge
canviant, un connector de vida i testimoni
d’aquest caràcter indomable de la Natura:
una Natura que desboca cabals a les pla-
nes, provoca terratrèmols a l’Àsia o esllavis-
sades alpines. Fluvià Nàutic era un cadàver
que pudia a naftalina. La seva demolició ha
estat com l’extirpació d’un tumor maligne
en un cos que malda per salvar-se.

Fem, de la demolició sostenible, l’eix
vertebrador de la planificació territorial.
Fluvià Nàutic només n’és l’inici...

      


