
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP
PER A LA COMPLETA DESMILITARITZACIÓ DE L’ALT EMPORDÀ

 

 

L’Alt Empordà ha esdevingut des del Tractat del Pirineus, el 1659, i molt especialment des de la fi  
de la Guerra de Successió, zona fronterera entre els estats espanyol i francès.

Aquesta situació estratègica la va convertir  en una zona altament militaritzada a causa de les 
constants friccions bèl·liques entre els dos estats i com una mesura per evitar revoltes internes. 
Per tant, la presència massiva de l’exèrcit obeïa tant a raons externes com a internes, comportant-
se sovint com un autèntic exèrcit d’ocupació.

Al llarg d’aquests segles han estat múltiples les bases militars a la comarca, tant marines com 
terrestres,  i  han anat  evolucionant  al  llarg  del  temps depenent  de les  necessitats  militars  del 
moment. L’impacte ambiental i territorial sobre les àrees emprades encara són visibles fins hi tot 
segles després, a causa del profund deteriorament que creen els usos militars.

Cal  mencionar,  també,  que  la  immensa  majoria  de  militars  professionals  provenien,  i  encara 
provenen, no solament de fora la comarca sinó també de fora de l’àmbit territorial català, amb tots 
els problemes afegits de coneixement i respecte envers la cultura pròpia del país.

Per tant ens trobem davant d’un doble impacte: una profunda degradació ambiental i paisatgística 
de les zones físiques utilitzades així com una utilització política de les tropes arribades d’altres 
països de l’estat per tal de menystenir i anul·lar la cultura pròpia. 

L’entrada de l’estat  espanyol  dins  la  Unió  Europea i  la  firma dels  tractats  de Maastricht  i  de 
Schengen  difuminaren  definitivament  la  necessitat  de  controlar  militarment  aquesta  frontera 
fictícia. Mica en mica s’anà desmilitaritzant la comarca. La fi del servei militar obligatori marcà un 
abans i un després en el nombre de contingents militars presents a la comarca.

La situació a dia d’avui és, doncs, que la presència de militars a la comarca és la més baixa dels 
darrers segles, sense que es prevegi augmentar a curt termini, ans el contrari.

Actualment resten gestionades pel Ministerio de Defensa 4 grans àrees/equipaments a la comarca 
amb usos diversos: la base militar “Álvarez de Castro” a Sant Climent Sescebes, els terrenys de 
La Clota a l’Escala, el Pení a Roses i el Castell de Sant Ferran a Figueres.

L’únic  espai  en vies  de negociació  per  al  retorn a l’ús públic  són els  terrenys  de La Clota a 
l’Escala,  després de 26 anys intentant-ho,  tot  seguint  l’exemple reeixit  dels  terrenys de Punta 
Falconera a Roses. La resta d’espais , tot i la seva evident infrautilització i degradació, no estan en 
cap procés obert de negociació.

D’altra banda, l’inici d’un possible procés de secessió per part del Govern de la Generalitat de 
Catalunya durant la següent legislatura parlamentària obliga a començar a plantejar quin serà el 
futur del patrimoni i infraestructures que actualment està en mans del Gobierno del Estado, i això 
inclou, òbviament, el que és gestionat pel Ministerio de Defensa. Cal tenir una previsió clara de qui 
i com les gestionarà, amb quins usos i amb quins pressupostos. Aquest debat, llarg i complex, cal 
abordar-lo amb dades i temps i, per tant, cal iniciar-lo al més aviat possible. 



Resulta evident,  doncs, que les condicions objectives per a la completa desmilitarització de la 
comarca així com per a la recuperació patrimonial i ecològica dels espais afectats són les més 
òptimes dels darrers segles.

 

Per tot això, l’Ajuntament de Figueres acorda :

 

1. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que inici els estudis necessaris per tal de conèixer 
quin és el patrimoni en mans del  Ministerio de Defensa a la comarca, i el seu estat de 
conservació. 

2. Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  que  iniciï  un  pla  de  treball,  juntament  amb  els 
ajuntaments dels  municipis  afectats,  per tal  de preveure en quins terminis i  amb quins 
mecanismes aquests espais/ equipaments seran de gestió pública catalana. 

3. Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  que  iniciï  un  pla  de  treball,  juntament  amb  els 
ajuntaments  dels  municipis  afectats,que  permeti  la  completa  desmilitarització  de  la 
comarca així com les inversions necessàries per a la recuperació patrimonial i ecològica de 
les àrees afectades. 

4. Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, a la Generalitat de Catalunya i 
a la mesa del Parlament català. 


