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Paisatges Salvats – Paisatges per Salvar 
 

Societat civil, mobilitzacions i defensa del territori a les 
comarques gironines  

 
Girona, 10 d’octubre de 2018. Amb el nom Paisatges Salvats-Paisatges per 
Salvar, la Universitat de Girona (a través dels Departaments de Geografia i de 
Ciències Ambientals i la Unitat de Compromís Social) juntament amb l’Associació 
de Naturalistes de Girona organitzen un Seminari teòric i pràctic per avaluar els 
llocs que s’han salvaguardat de processos d’alt impacte ambiental gràcies als  
moviments ciutadans en defensa del territori. 
 
El seminari, que tindrà lloc el 17 i el 19 d’octubre, és gratuït i s’adreça 
principalment a estudiosos, estudiants de postgrau i professionals de l’àmbit 
mediambiental, però també és obert als ciutadans interessats en el paper que juga la 
ciutadania organitzada i mobilitzada en defensa del territori. 
 
Hi col·laboren IAEDEN-Salvem l’Empordà, Salvem Castell, Salvem La Pineda d’en 
Gori, Salvem Vilanera, SOS Empordanet i Plataforma SOS Costa Brava. 
 
Mentre que el 19 d’octubre es reserva a la part pràctica amb una sortida de tot el dia 
per recórrer i visitar paisatges salvats o en conflicte amb l’acompanyament d’agents 
clau en la seva preservació (sortida a les 8h des de la Facultat de Ciències), la 
jornada del 17 d’octubre comprèn un taller col·laboratiu d’introducció a la defensa 
del territori, adreçat únicament als membres d’aquestes entitats amb inscripció 
prèvia, una taula rodona (de 16h a 19h. Sala de Graus de la Facultat de Lletres) que 
abordarà els 40 anys d’ecologisme i defensa del territori a les comarques gironines i 
un debat obert sobre el model territorial de la Costa Brava (19h a 20h). 
 
En la taula rodona hi participaran el professor de la UdG Sergi Nuss, que farà un 
repàs als 40 anys de mobilitzacions socials a les comarques gironines (16h a 
16:30h); Marta Ball-llosera, IAEDEN-Salvem l’Empordà, que parlarà del què, el 
qui i el com d’una història d’èxits (16:30h 17h); Josep Bàguena, de la Societat 
Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), que parlarà de les transformacions i els 
conflictes territorials a Catalunya (17h a 17:30h); i l’advocat Eduard de Ribot, 
especialista en dret administratiu, urbanístic i defensa del territori, que abordarà els 
arguments legals i les tècniques jurídiques per salvar paisatges (18h a 18:30h). 
 
Tot seguit tindrà lloc un debat obert, moderat per la investigadora Mita Castañer, 
directora de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, que se centrarà en el 
model territorial de la Costa Brava (19h a 20h). A més de Marta Ball-llosera 
i Eduard de Ribot, comptarà amb Marc Marí, responsable de la candidatura de 
Reserva de la Biosfera de Diputació de Girona; Agustí Serra, secretari d’Hàbitat 
Urbà i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat, i el professor del 
departament de Geografia Joan Vicente. 
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La jornada de camp prevista per al 19 d’octubre, oberta al públic amb inscripció 
prèvia, comptarà amb el guiatge de Sergi Nuss i Eduard de Ribot, i recorrerà els 
Clots de Sant Julià – Peratallada (Forallac) amb Lola Arpa de SOS Empordanet, 
Vilanera (L’Escala) amb Marta Ball-llosera d’IAEDEN-Salvem Empordà i Albert 
Albertí de l’Ajuntament de l’Escala, i Castell i La Pineda d’en Gori (Palamós), amb 
Rafel Bonillo de Salvem Castell i Zeta Figa i Marc Coloreu de Salvem La Pineda d’en 
Gori i SOS Costa Brava. 
 
Nota: aquesta visita pot ser d’especial interès per als professionals dels mitjans de 
comunicació 
 
Inscripcions: bit.ly/inscripciosalvantpaisatges 
Programa detallat: bit.ly/programasalvantpaisatges 
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