
COMUNICAT DE LA PLATAFORMA SALVEM LA DEVESA SOBRE 
L'ATURADA  INDEFINIDA, DEL P.E. DE LA DEVESA PER PART DE 
L’AJUNTAMENT DE GIRONA. 

Des de la Plataforma Salvem La Devesa, davant la notícia inesperada de 
que s’atura indefinidament, la tramitació del P.E. de La Devesa un cop ja 
feta la seva aprovació inicial en el ple municipal del passat 13 de 
novembre del 2017, volem manifestar que: 

Aquest és un fet insòlit que ens ha sorprès, principalment degut a la 
insistència prèvia per part de l’Ajuntament en relació a que el Pla Especial 
s’aprovaria sí o sí, malgrat les al·legacions que es presentessin. 

En primer lloc considerem que és una bona notícia, ja que com es reflexa 
a les nostres al·legacions i les d’altres entitats i ciutadans, a l’estudiar 
aquest pla especial varem constatar que tenia tants i tants defectes, 
incongruències i dificultats de caire jurídic-legals que el feien 
pràcticament impossible portar-lo fins a una aprovació final. Tot això 
creiem ens dona la raó i un cop més demostra que a  l’administració 
municipal li manca rigor a l’hora de fer normatives i legislar en el seu 
àmbit de competències. La nostra principal al·legació anava en la línia de 
que es revisés la documentació i es tornés a portar al ple, però les 
declaracions fetes pel consistori no han definit quina serà la nova agenda. 
(Es derogarà? S’estudiaran les al·legacions? Ja s’han estimat i per això 
s’ha aturat?). 

En segon lloc ens sobta que el pretext sigui aconseguir un consens 
general, que es podia haver aconseguit fa molt de temps si no fos per la 
posició enrocada de l’ajuntament, de no voler  parlar d’usos i defensar 
propostes encaminades a aconseguir perpetuar usos amb ocupacions 
privatives de l’espai que beneficien més a la iniciativa privada que a la 
ciutadania en general. Basat molts cops en arguments com el tan 
esmentat procés participatiu, del qual ara diu l’Ajuntament s’estan 
allunyant, no saben en quina direcció, i per  tant en quin sentit s’ha de 
reconduir. 

Tenim esperances de que aquesta aturada permeti encetar una nova via 
de diàleg i consens per aconseguir que La Devesa esdevingui un Parc 
Urbà modèlic, del que voldrien poder disposar moltes ciutats. Però 



malauradament hem de declarar també, que la nostra experiència ens 
demostra que les promeses i bones intencions manifestades per 
l’Ajuntament en altres ocasions, no es compleixen. Ho demostra 
l’incompliment reiterat de les normatives actualment vigents sobre el 
Parc de La Devesa per part de l’Ajuntament. 

A tall d’exemple, múltiples actuacions com: la Modificació puntual 
número 67, pendent encara d’aprovació definitiva i imprescindible per 
poder desplegar el P.E. en la actualitat aturat i que incorpora a la Devesa 
les instal·lacions de la Fundació Privada Fira de Girona (no confondre amb 
les Fires de Sant Narcís) i la Fundació Privada Auditori-Palau de 
Congressos,  sense raons clares que no siguin l’ocupació de la Devesa per 
les activitats i necessitats de mobilitat i aparcament d’aquestes 
institucions. Llicències i permisos per realitzar esdeveniments com 
Escape in the Park, Festival del Circ Internacional Elefant D’or etc., 
contraris a la normativa vigent i subvencionats amb fons públics. 
Aquestes activitats tot sovint són tractades de forma especial per 
l’Ajuntament, que no vetlla perquè compleixin les condicions establertes 
als permisos d’ocupació i llicències que ells mateixos emeten i que 
paguen preus simbòlics per ocupacions privatives de grans zones d’un 
parc catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).   

Des de la Plataforma Salvem La Devesa i les entitats que engloba, ens 
preocupa sobre tot el dia a dia del Parc i les actuacions de millora que 
són possibles al marge del P.E. de la Devesa. Al llarg dels temps s’han fets 
varis P.E. sense que s’hagi aconseguit resultats d’implantació satisfactoris 
ni duradors en el temps, ni que hagin transformat radicalment l’evolució 
erràtica i sense rumb del Parc. 

Rebutgem l’acusació sovint esmentada de que la Plataforma i els veïns 
voldrien que no és fessin activitats  a la Devesa. Tot al contrari, volem que 
es facin moltes més coses de les que ara es fan i també voldríem que no 
es fessin les que malmeten el parc i els interessos generals dels ciutadans 
i impedeixen la seva utilització durant grans períodes de temps. 

Aquesta aturada del Pla Especial ens obre moltes incògnites envers el 
futur tractament de la Devesa per part de l’Ajuntament. En el comunicat 
realitzat pel consistori, no es van deixar clares les implicacions i 
conseqüències de la mateixa i desconeixem si les al·legacions 



presentades s’han revisat. 

En relació als usos, cal que l’Ajuntament defineixi si actualitzarà el 
reglament d’usos de 2010, ja que el consistori ja ha contractat una 
persona per fer-ho. 

Tanmateix, hauria de quedar clar si la intenció de l’Ajuntament és ser 
fidel al Pla d’usos aprovat al 2010 i fer un estudi per buscar ubicacions 
alternatives a les Fires de Sant Narcís i al Mercat Setmanal. També seria 
bo que el compromís repetit per l'Ajuntament, any darrer any, de treure 
el campament  dels  firarires del Parc de La Devesa sigui una realitat 
aquest 2018. I es doti en la nova ubicació d'instal·lacions dignes pels 
firaires i d'acord a les normatives higièniques i de salubritat. 

D’altra banda, tot i que en múltiples ocasions hem pogut sentir a 
membres del consistori dient que al Camp de Mart no s’hi ubicaran 
activitats intensives, l’experiència recent del Festival del Circ mostra el 
contrari, i considerem que l’Ajuntament hauria de prendre mesures per 
blindar ocupacions intensives i privatives d'aquest espai. 

També cal que l’Ajuntament estableixi una agenda de treball on es 
contemplin les actuacions i inversions que es realitzaran a la Devesa 
malgrat haver aturat indefinidament  la tramitació  del Pla Especial. 

A més, l’Ajuntament hauria de posicionar-se sobre múltiples temes que 
han estat objecte de crítiques com: 

-Gestió privada del Parc 

-Manteniment de l’arbrat (tipus de reg, utilització d'insecticides, 
plantació de noves espècies, etc.) 

- Il·luminació, seguretat i mobiliari del Parc com bancs, papereres, circuit 
de Salut, etc. 

Malgrat tot, volem obrir una via d’esperança a reconduir la situació. 
Encoratgem la ciutadania, grups municipal i les administracions 
públiques i ens oferim com a catalitzadors del diàleg necessari, entre tots 
els implicats, per trobar la millor solució de forma consensuada. 

 

Girona, Març de 2018 


