La urbanitzacióiHegal va ser un fenomen
freqüent al Maresme durant els anys
seixanta. La comarca no va escapar de
f'incontrolat deseÍlVolupament urbanístic
deIs darrers anys del franquismei que

ANTüNI MAZA.

ha deixat la seva empremta en els espais
protegits. L'únic parc natural del Maresme, el del Montnegre-Corredor, té encara quatre urbanitzacions iHegals i la
Diputació, que gestiona les 15.000 hec-

tarees de bosc, ha iniciat ja els mecanismes
per posar-hi fi. El cap de Parcs Naturals,
Antoni Maza, assegura que, després d'enderrocar les primeres cases al juny, el
problema esta en vies de solució.

Cap del'Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona

~<<IIi ha urbanitzacions n·legals al Montnegre»
ANA VILlA VERDE

• Barcelona.- És cert que hi, ha
urbanitzacions iHegals dins el parc
natural del Montnegre-Corredor?
-«Sí; encara n'hi ha. Al juny
vam tirar les primeres cases d'una
d'elles, la de la Serra de l'Esquirol,
a Fogars de Tordera, després d'arribar a un acord amb els propietaris.»
-Que va motivar l'actuació de
la Diputació?
-«La urbanització esta dins
l'espai que el pla especial del parc
va protegir el 1990, i, per tant,
no esta construida en un terreny
edificable.»
-Que s'entén, doncs, com a
urbanització iHegal?
-«De manera generica, és un
procés de construcció que no s'ha
adequat a la normativa urbanística. A més, hi ha altres circumstancies, com ara la inexistencia
de serveis, que també poden impossibilitar que se li concedeixi
[la Generalitat] la qualificació urbanística definitiva. A vegades, se
les titila d'iHegals perque no poden tenir els serveis suficients ...
vials, proveiment d'aigua o clavegueram. Llavors, les anomenem
il:./egalilz@les. Pero també n1li h.!L_
d'altres que ara no tenen serveis
pero que estan en procés d'aconestem actuant per regularitzar
seguir-los i abandonaran la seva
aquesta situació. 1 va ser preocondició d'iHegals ..La majoria de
cupant en el moment que vam
les que hi ha són deIs anys seixanta
aprovar el pla especial, pero ara
o setanta.»
ja esta en vies de solucionar-se.»
-Són una herencia del fran-Quantes urbanitzacions s'han
quisme?
«Bé, sí; són d'aquests anys... detectat dins el parc natural?
-«Basicament hi han tres urLlavors els compradors no eren
banitzacions iHegals. La de la Serealment conscients que comprarra de l'Esquirol [comentada anven una parceHa o una edificació
teriorment], la de Can Camps, que
iHegal. Es dóna la circumstancia
esta a cavall de Fogars i de Torque, en alguns casos, la compra
dera, i la de Sant J.J.op, que esta
de terrenys va ser una mica particular. L'empresa promotora om-, a Tordera. EXístelXtambé un protés d'urbanització iHegal a Dosplia un autocar de les persones
rius, a Can Brugueras.»
interessades, les portava a la mun-Quanta superfície ocupen?
tanya a ensenyar-Ios un paratge
-«El parc té unes quinze mil
meravellós ... Era gairebé un prohectarees i la superficie de bosc
blema de cultura... Ara, la gent
ocupada iHegalment no és tanta.
té més consciencia que a l'AjunNo arriba a les cinc-centes hectament el poden ajudar quan fa
tarees.»
una a51quisiciód'aquest tipus.»
- Tenen comptabilitzat el nom-Es, o va ser, un fenomen
bre de vivendes iHegals?
preocupant al Maresme?
-«Sí... Abans de tot, cal pun-«A escala comarcaljo no m'atualitzat aixo deIs habitatges. Hi
treviria a fer aquesta diagnosi. En
ha des de cases amb un nivell
canvi, al parc del Montnegre, per
d'habitabilitat correcte fins a banosaltres, és preocupant, pero ja
rraques. Varia segons cadascuna

de les quatre urbanitzacions. En
el cas de la Serra de l'Esquirol,
hi havia prop d'unes cinquanta
edificacions. En el cas de Sant
LLap, hi ha unes trenta edificacions dins el parc. A Can Camps,
unes SO més, i a Can Brugueras,
entre trenta i quaranta.»
-Quan
diu que el problema
esta en vies de solució, a que
es refereix?
-«Bé, des del moment en que
vam aprovar, el 1990, el pla especial del parc, la qüestió esta
en vies de solució. El mateix pla
especial va ser fruit d'un pacte
entre la' Diputació i els ajuntaments. Un pacte que. era un projecte, entre altres coses, per ordenar aquest territori. Allo va exigir un dialeg i una posada en
comú del programa d'ordenació.
La solució que nosaltres preveiem
p~r a aquests processos d'urbanització il'legal esta, doncs, pactada amb els ajuntaments. En concret, ho vam fer en estreta col,laboració amb els ajuntaments deFogars de Tordera i ~»

-Amb Dosrius no va haver-hi
cap acord?
-«El cas de Dosrius és especial. No és cap secret que l'acord
amb ells va ser més difícil. No
sé com es podria dir amb diplomacia, pero ... en definitiva, no va
haver-hi un acord. De fet, ells
van interposar, fins i tot, un contenciós contra el pla espeéial. No
van entendre que els parcs nacionals són projectes nacionals,
que superen l'ambit municipal. La
Diputació i la resta d'ajuntaments
van prendre la decisió que calia
incorporar terme de Dosrius per
donar identitat al projecte, tot i
l'oposició de l'Ajuntament.»
-Encara esta obert el contenciós?
-«Estem
en vies de dialeg.
Amb el canvi de consistori, en
les darreres eleccions [el PSC va
aconseguir l'alcaldia després de
13 anys de govem de CiU], vam
reprendre el dialeg. Hem de dir
que tot i que han tomat [moció
de censura de CiD i el PP], mantenim el contacte, i aixo és bo.»

