
1

	 	 	 	 				La	massificació	urbanística	a	la	costa	palafrugellenca



2

	 	 	 	 				La	massificació	urbanística	a	la	costa	palafrugellenca

“El que jo no sé és si la Costa Brava d’avui és millor o pitjor que aquella que 
vàrem conèixer i viure fa alguns anys. El que dic és que és absolutament difer-
ent. Literalment distinta, de comparació impossible. Si això és un bé o ha estat 
un mal, jo no m’atreveixo pas a dir-ho. Em limito a constatar-ho. Davant aquesta 
fantàstica transformació em permetré només de dir una cosa. A la Costa Brava 
s’han portat a terme coses de gran categoria que han fet honor al seu paisatge; 
algunes altres no han estat tan afortunades i la cupiditat dels interessos partic-
ulars i l’anarquia habitual de les autoritats han deixat destruir, inútilment, molts 
pobles i moltes platges. Hauríem pogut, evidentment, tenir una mica més de seny 
i de bon gust. Però, malgrat tots els esforços per desvirtuar-la, la Costa Brava, si 
se sap mirar amb ulls d’autenticitat, conserva encara tota la seva gran bellesa, el 
seu incentiu i la seva fascinació, intactes.

Demano, doncs, al lector que prengui aquesta Guia com un esforç per mante-
nir uns valors de realitat que encara subsisteixen sota aquesta voluminosa multi-
tud humana i aquesta escenografia urbanística.”

Pla, Josep (1976) Costa Brava dins Tres guies. Barcelona: Editorial Destino, 
OC XXX, (p. 10 i 11).
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1. INTRODUCCIÓ

El	lloc	on	vivim,	la	nostra	terra	és	una	part	fonamental	de	la	nostra	vida	i	és	una	tragèdia	

veure	com	aquest	territori	va	canviant	cada	vegada	més	per	una	acció	humana	o	més	

ben	dit,	des-humana.	I	més,	quan	pot	provocar	la	pèrdua	de	la	identitat	i	característiques	

naturals	d’un	territori	per	un	simple	capritx	davant	de	mar.

En	aquest	projecte	vull	aprofundir	els	meus	coneixements	en	gestió	de	crisis	i	en	més	

detall	 en	 gestió	 de	 conflictes.	 Concretament	 em	 basaré	 en	 un	 cas	 proper	 on	 visc,	 la	

massificació	urbanística	que	pateix	al	 llarg	dels	anys	 la	 costa	palafrugellenca	des	del	

“boom	del	turisme”.	A	més,	per	resoldre-ho	duré	a	terme	una	aplicació	publicitària	i/o	de	

relacions públiques.

També	analitzaré	si	 realment	es	 tracta	d’un	conflicte	o	una	crisi	 i	 si	és	així,	 l’evolució	

d’aquest	segons	els	diferents	subjectes	i	interessos	de	cadascun	d’ells.

Aquest	 projecte	 em	 servirà	 per	 determinar	 si	 els	 residents	 anuals	 palafrugellencs	 es	

troben	a	gust	on	viuen	i	si	aquesta	edificació	constant	a	la	costa	pot	ser	a	llarg	termini	i	

aleshores	provocar	un	efecte	irreversible:	fomentant	la	pèrdua	d’identitat	i	del	paisatge	

natural,	i	a	conseqüència	el	declivi	del	turisme.

Un	 altre	 aspecte	 a	 destacar	 és	 que	 l’anàlisis	 constarà	 d’una	 entrevista	 al	 regidor	

d’urbanisme	 de	 Palafrugell,	 una	 altra	 a	 una	 associació	 a	 favor	 de	 la	 preservació	 del	

territori	i	una	enquesta	a	residents	anuals	de	la	zona	costanera	de	Palafrugell	(Tamariu,	

Llafranc	i	Calella	de	Palafrugell)	perquè	així	les	dades	siguin	més	clares	i	precises.

M’ha	 resultat	molt	 interessant	 veure	 les	 diferents	 opinions	 dels	 implicats	 i	 sobretot	 al	

elaborar	 el	mapeig	 del	 cas,	 degut	 a	 que	 les	 diverses	 entrevistes	 i	 enquestes,	m’han	

ajudat	a	extreure	conclusions	molt	diverses,	i	això	ha	modificat	la	realització	del	mapeig	

en	diverses	ocasions.

I	sobretot,	vull	demostrar	que	és	necessària	la	comunicació	bidireccional	entre	institucions,	

com	en	aquest	cas	l’alcaldia,	amb	el	poble	i	viceversa.	S’ha	d’instaurar	una	conversació	

transversal	 on	 s’obri	 al	 feedback	 i	 s’elimini	 d’una	 vegada	 per	 a	 totes	 la	 comunicació	
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unidireccional,	de	la	institució	o	càrrec	més	alt	cap	al	poble	o	als	treballadors	de	menor	

rang.

Finalment,	agrair	 l’esforç	 i	 la	perseverança	de	 totes	 les	persones	que	m’han	ajudat	a	

realitzar	 aquest	 treball.	 Des	 del	 tutor	 Raúl	 Calvo,	 els	 enquestats,	 els	 entrevistats,	 la	

Fundació	 Josep	 Pla	 fins	 a	 l’Arxiu	 Municipal	 de	 Palafrugell	 per	 haver	 buscat	 arxius	 i	

fotografies	 que	es	 podrien	 catalogar	 com	a	 relíquies	 del	 que	 era	 antigament	 la	 costa	

palafrugellenca.



8

	 	 	 	 				La	massificació	urbanística	a	la	costa	palafrugellenca

2. PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓ

- Pregunta inicial:

	 Es	podria	tractar	d’un	conflicte	la	massificació	urbanística	que	hi	ha	a	la		costa					

	 palafrugellenca	degut	al	boom	turístic	que	va	patir	al	1965?

-	 Objectius	i	preguntes:

	 Objectiu:	Esbrinar	si	els	diferents	subjectes	tenen:	uns	interessos		incompatibles	

	 i	si	tenen	capacitat	per	canviar	el	resultat,	perquè	així	es	pugui	tractar	d’un	

	 conflicte.

Preguntes i objectius de la investigació:

1.	 El	cas	de	la	“massificació	urbanística	de	la	costa	palafrugellenca”	és	una	crisi

	 o	un	conflicte?

 Objectiu:	Esbrinar	amb	la	informació	extreta	del	marc	teòric	si	aquest	cas		 	

	 es	tracta	d’una	crisi	o	bé,	d’un	conflicte.

2.	 Quins	són	els	principals	subjectes	que	intervenen	al	llarg	del	conflicte?	Hi	ha		 	

	 subjectes	inicialment	ocults?

 Objectiu:	Per	poder	trobar	tots	els	elements	i	subjectes	del	conflicte	és	

	 interessant	realitzar	diverses	fonts	que	ajudin	a	la	investigació,	mitjançant	

	 entrevistes	i	enquestes	que	oferiran	nous	punts	de	vista.

3.	 Quina	és	la	tipologia	de	conflicte	que	encaixa	millor	amb	el	cas?

 Objectiu:	Definir	quina	categoria	de	conflicte	escau	millor	al	cas	segons	les	

 accions i connotacions de cada un dels actors principals segons la percepció.

4.	 Les	normes	i	normativa	vigent	influeixen	a	la	realització	d’obres	en	zones	

	 protegides?	I	això,	influeix	en	el	desenvolupament	del	conflicte?
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 Objectiu: Saber si les lleis i normes que emparen la protecció de  paisatge

	 són	vigents	a	la	Costa	Brava	i	si	són	rellevants	a	l’evolució	del	conflicte.

5.	 Després	de	dur	a	terme	la	investigació	i	el	mapeig	final	del	conflicte,	quina

 seria la millor aplicació publicitària o de relacions públiques per poder resoldre

	 el	conflicte?

 Objectiu:	Trobar	l’aplicació	publicitària	idònia	pel	conflicte	i	que	ajudi	a	la		 	

	 resolució	d’aquest.
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3. MARC TEÒRIC

PRIMERA PART 

Entre la Crisi i els conflictes

Inicialment	es	descriurà	el	concepte	de	crisi	i	de	conflicte,	per	poder	comprendre	les	seves	

diferències	 i	apreciar	quin	dels	dos	encaixa	millor	amb	el	problema	de	 la	massificació	

d’urbanisme	que	pateix	la	costa	palafrugellenca.	Per	prendre	partit	començaré	explicant	

cada	un	d’aquests	 termes	 i	després	defensaré	 la	visió	del	cas	que	m’ocuparà	com	un	

conflicte.		

1. El concepte de Crisi

Existeixen	 diferències	 entre	 els	 termes	 utilitzats	 per	 designar	 el	 que	 normalment	 es	

coneix	com	a	crisis	 i	 també	moltes	definicions	del	concepte	segons	en	 l’àmbit	que	es	

treballa.	 Cada	 àrea	 de	 coneixement	 ofereix	 la	 seva	 pròpia	 definició	 i	 inclús	 dins	 una	

mateixa	disciplina,	 les	definicions	presenten	diferències	 importants	segons	els	autors,	

però	aquest	apartat	se	centrarà	a	l’àmbit	de	la	comunicació.

Segons	Fearn-Banks	(1996,	citat	a	Wilcox,	Cameron	i	Xifra,	2012),	defineix	una	crisi	com	

la	successió	important	amb	un	resultat	potencialment	negatiu	que	afecta	a	l’organització,	

a	l’empresa	o	al	sector,	a	més	dels	seus	públics,	productes,	serveis	o	al	seu	nom.	Per	a	

ell,	el	concepte	de	crisi	és	sinònim	de	drama	pels	mitjans	de	comunicació,	i	crea	emocions	

magnificant	o	exagerant	la	importància	dels	esdeveniments,	siguin	o	no	de	gran	magnitud	

mediàtica.

Tanmateix,	Fink	(1986,	citat	a	González,	2002)	proporciona	una	definició	diferent,	aportant	

els	possibles	efectes	més	freqüents	que	una	crisi	pot	patir	al	llarg	del	seu	cicle	de	vida:
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“Cualquier situación prodromal que corre el riesgo de: aumentar en intensidad, ser objeto 

de inspección por parte del gobierno o de los medios de información, interferir en el 

desarrollo normal de los negocios, poner en peligro la imagen positiva de que disfruta 

la empresa o sus directivos, dañar el balance de resultados de la empresa de alguna 

forma.”	(Fink,	1986,	citat	a	González	Herrero,	2002)

Pauchant	 i	 Mitroff	 (1992)	 denominen	 conflicte	 a	 aquelles	 situacions	 on	 l’estructura	

simbòlica	de	l’organització	es	veu	alterada,	però	no	fins	al	punt	que	es	posa	en	compromís	

els	 seus	 valors	 fonamentals.	 Finalment,	 defineixen	 crisi	 com	 una	 situació	 que	 afecta	

físicament	a	la	totalitat	del	sistema	i	amenaça	els	seus	valors	fonamentals	i	de	la	seva	

pròpia	existència.	

 

Gràfic	 1:	 Esquema	 definició	 de	 crisis	 segons	 Pauchant	 i	 Mitroff	 (1992)	

Elaboració	pròpia.	Font:	Pauchant,	T.C.,	i	Mitroff,	I.	I.	(1992).	Transforming	

the	 crisis-prone	 organitzation:	 Preventing	 individual,	 organizational,	 and	

environmental	tragedies.	Jossey	Bass	Publishers.	San	Francisco.	P.13.
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Com	s’ha	mencionat	anteriorment,	les	diferències	existeixen	entre	els	termes	utilitzats	per	

designar	el	que	es	coneix	com	a	crisi,	els	quatre	termes	proposats	per	Puchant	i	Mitroff	

(1992)	–	incident,	accident,	conflicte	i	crisis-	constitueixen	situacions	extraordinàries	que	

posen	en	risc,	el	 funcionament	de	 l’organització.	Tot	 i	que	 la	gravetat	d’un	 incident	no	

és	la	mateixa	que	una	crisi,	en	algunes	circumstàncies	les	conseqüències	d’un	incident	

poden	ser	enormes	i	poden	provocar	una	crisi.	

S’ha	 de	 tenir	 en	 present	 que	 cada	 crisi	 sembla	 única	 i	 diferent	 de	 la	 resta.	 Però	 si	

s’examina	els	seus	orígens	i	evolució,	es	poden	trobar	elements	comuns	a	totes	elles.	

L’anàlisi	d’aquests	elements	és	clau	per	poder	predir	i	prevenir	una	crisi.	Així	com	poder	

evitar	o	moderar	els	efectes	negatius	d’aquesta.	Això	no	significa	que	dues	crisis	siguin	

exactament	 iguals	però	sí	que,	encara	que	hi	ha	moltes	coses	que	diferencien	a	una	

empresa	 de	 l’altra	 (àmbit,	 cultura,	 identitat,	 estructura	 organitzativa...),	 també	 hi	 ha	

elements	 comuns.	 D’aquesta	 manera,	 segons	 indiquen	 Smart,	 Thompson	 i	 Vertinsky	

(1978),	la	susceptibilitat	a	patir	una	crisi	prové	per	tres	variables:

	 a)	 Variables	de	l’entorn	o	de	la	competència:	variables	relatives	a	l’entorn	físic	

i	competitiu	de	l’organització.

	 b)	 Característiques	 relatives	 a	 la	 direcció:	 com	 la	 capacitat	 individual	 dels	

directius	o	els	estils	de	control	d’aquests.

	 c)	 Atributs	 de	 l’organització: com poden ser els recursos i estructura 

organitzativa	de	l’empresa.

Els	professionals	de	les	relacions	públiques	han	de	desenvolupar	estratègies	i	tàctiques	

de	comunicació	per	influir	en	el	transcurs	del	conflicte,	en	benefici	de	l’organització	i,	quan	

es	pugui,	del	seu	públic.	Aquest	és	qui	intenta	que	hi	hagi	un	equilibri	entre	els	interessos	
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de	 l’organització	 i	els	seus	públics,	 i	un	cop	 identificats	els	 temes	de	competència,	el	

relacions	públiques	ha	d’analitzar	les	necessitats	de	l’organització	i	gestionar	els	conflictes	

que	hi	apareixen.

1.1 Cicle	de	vida	de	les	crisis

La	majoria	de	les	crisis	segueixen	un	cicle	de	vida	molt	similar	i	totes	passen	successivament	

per	les	etapes	del	naixement,	desenvolupament,	maduresa	i	declivi.	Una	similitud	al	cicle	

de	vida	biològic	on	tots	els	éssers	vius	neixen,	creixen,	maduren	i	moren	però	a	l’àmbit	

de	la	comunicació	es	juga	amb	un	avantatge,	ja	que	gràcies	a	la	gestió	de	crisi	es	pot	

prevenir	i	conèixer	de	manera	anticipada	en	quines	etapes	evolucionarà.	

Les	organitzacions	empresarials	disposen	en	ocasions	dels	mitjans	necessaris	per	evitar	

el	naixement	d’una	crisi	o	si	més	no	de	reduir	la	seva	existència	perquè	arribi	al	declivi	

el	més	aviat	possible.	Per	tant,	es	podria	afirmar	que	el	cicle	natural	de	la	crisi	només	

passarà	per	totes	les	fases	quan	la	intervenció	de	l’empresa	fracassi	 i	no	s’hagi	pogut	

controlar. 

 

Gràfic	2:	Cicle	de	vida	d’una	crisi.	Elaboració	pròpia.	Font:	Gonzàlez	Herrero,	A.,	

(2002)	Marketing	preventivo:	la	comunicación	de	crisis	en	la	empresa	
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Davant	d’una	situació	de	crisi,	és	important,	primer	de	tot,	pal·liar	als	públics	involucrats	

mitjançant	mesures	específiques	per	calmar-los.	A	més,	s’han	de	dur	a	terme	mesures	

per	reparar	danys	causats	per	la	crisi	i	prevenir	que	no	torni	a	succeir.

Que	l’organització	demani	disculpes	i	assumeixi	la	responsabilitat	és	senyal	que	aquesta	

sap	demanar	perdó	i	la	humanitza.	Fins	i	tot,	proporcionant	als	públics	afectats	per	la	crisi	

una	compensació	o	ajuda	econòmica	com,	per	exemple,	en	casos	d’accidents	nàutics,	

intoxicacions	alimentàries	o	altres	danys	patits	pel	client.	

1.2 Fases	del	cicle	de	vida	de	les	crisis

Gonzalez	Herrero	(2002)	contempla	 les	 fases	que	esdevenen	abans,	durant	 i	després	

d’una	crisi,	ja	que	la	gran	majoria	de	vegades	afecta	a	la	reputació	de	l’empresa	i	la	seva	

imatge	és	molt	diferent	al	acabar	la	crisi.	Gonzalez	destaca	tres	etapes	principals,	on	la	

seva	duració	i	característiques	concretes	varien	segons	els	casos:	pre-crisi,	crisi	i	post-

crisi.

-	 Fase	de	pre-crisi,	en	aquesta	etapa	la	crisi	comença	a	donar	les	primeres	passes	

i	l’organització	pot	preveure	i	detectar-la.	Coincideix	amb	la	fase	denominada	prodromal	

de	Fink	(1986),	dorment	de	Nolan	(1984)	o	de	reconeixement	de	Murphy	i	Bayley	(1987)	

on	 la	 crisi	 presenta	 els	 primers	 símptomes.	 En	 aquest	 moment	 els	 directius	 haurien	

d’avaluar	 la	situació	 i	derivar-la	a	un	nou	pla	d’actuació	però	moltes	vegades	aquests	

senyals	solen	passar	desapercebuts	o	bé,	ignorats.	La	crisi	es	denomina	crisi	amagada	

(Kharbanda	i	Stallworthy,	1986).

-	 Fase	 de	 crisi,	 en	 aquesta	 etapa	 la	 crisi	 ja	 ha	 sortit	 a	 la	 llum	 pública	 a	 través	

dels	mitjans	de	comunicació	i	se	n’ha	fet	difusió.	És	el	punt	on	evoluciona	més	la	crisi	
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i	 coincideix	amb	 l’etapa	segons	Fink	 (1986)	del	punt	de	no-retorn,	on	 l’organització	 ja	

ha	patit	algun	dany	 i	el	paper	de	 la	direcció	és	evitar	un	mal	major.	A	 la	pràctica,	 sol	

ser	el	punt	on	les	empreses	menys	preparades	tendeixen	a	negar	la	seva	implicació	a	

l’assumpte	i	minva	l’ètica	i	els	valors.	En	els	casos	més	greus	l’organització	comença	a	

desintegrar-se	i	tot	i	poder	adoptar	un	canvi	de	postura	en	general	és	massa	petit	el	canvi	

i	massa	tard	(Kharbanda	i	Stallworthy,	1986).

-	 Fase	post-crisi,	és	la	fase	on	s’intenta	tornar	a	la	normalitat,	ja	que	un	cop	el	conflicte	

ha	superat	el	punt	més	àlgid	es	comença	una	etapa	de	 recuperació.	En	aquest	punt,	

s’adopten	noves	estratègies	que	condueixen	a	 la	 reactivació	de	 l’empresa	 i	s’aproven	

solucions que millorin el pla de crisi existent. 

“El sufrimiento que producen las crisis sigue un recorrido predecible. En la etapa de pre-crisis, 

éste se incrementa progresivamente. Cuando la crisis finalmente golpea, el sufrimiento se 

dispara como una fiebre colèrica hasta que alcanza su punto más algido. Cuando la crisis pasa, 

el sufrimiento decrece, però finaliza a un nivel más alto que donde todo comenzó”. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Meyers	y	Holusha,	1986).

1.3 Tipus de crisis

Segons	Reinhardt	(1987,	citat	a	Wilcox,	Cameron	i	Xifra,	2012)	existeixen	tres	tipologies	

de crisi: les immediates,	que	són	aquelles	on	l’organització	no	compta	amb	temps	per	

aconseguir	informació	sobre	el	cas	ni	tampoc	realitzar	un	pla	d’acció	que	s’hauria	d’haver	

preparat	amb	anterioritat.	Ara	bé,	les	crisis	que	es	troben	en	vies	de	desenvolupament,	

són	les	que	encara	tenen	temps	per	investigar	i	planificar,	tot	i	que	cap	professional	no	

sap	ni	quan	ni	com	estavellarà	la	crisi.	En	canvi, les permanents són aquelles que poden 

durar	 anys,	 ja	 que	 les	 continuades	 aparicions	 als	 mitjans	 de	 comunicació	 mantenen	

avivada	la	crisi.
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I	finalment,	González	(1998)	afegeix	dos	tipus	de	crisi	de	caràcter	antagònic:	les	crisis	

evitables,	que	es	poden	evitar	mitjançant	una	intervenció	oportuna	i	eficaç	per	part	de	

l’organització,	i	l’origen	del	qual	es	troba	normalment	en	accions	humanes	sobre	les	quals	

l’empresa	pot	intervenir	o	controlar;	i	les	no	evitables,	de	caràcter	accidental,	normalment	

causades	per	factors	externs	a	l’empresa	o	agents	de	la	naturalesa.

2.	El	Concepte	de	Conflicte

Com	succeeix	amb	tots	els	conceptes	de	 les	ciències	psicosocials,	el	que	s’entén	per	

conflicte	no	és	un	concepte	unànime,	sinó	que	es	tracta	d’una	sèrie	d’idees,	trets	comuns	

i	matisos	diferenciadors.

Trobem	diverses	definicions	de	conflictes	de	diversos	autors	com	Smith	i	Mackie	(1995),	

el	conflicte	és	una	percepció	que	tenen	les	parts	al	interaccionar	entre	elles	i	trobar	una	

incompatibilitat	de	les	metes,	i	per	una	de	les	parts	considera	a	l’altra	com	a	perjudicial.	

Una	definició	més	complexa	 l’ofereix	 Intermediació1	 ,	delimita	que	un	conflicte	és	una	

incompatibilitat	 entre	 conductes,	 percepcions,	 objectius	 entre	 individus	 o	 grups,	 que	

defineixen	les	seves	metes	com	incompatibles.

Touzard	 (1981),	conté	 la	definició	més	extensa	 i	 completa,	 ja	que	defineix	el	 conflicte	

com	una	situació	en	la	qual	uns	actors	persegueixen	metes	diferents,	defensen	valors	

contradictoris,	 tenen	 interessos	 oposats,	 o	 bé	 persegueixen	 de	 forma	 simultània	 i	

competitiva	una	mateixa	meta,	sent	comú	en	aquestes	situacions	la	pretensió	de	controlar	

la	conducta	de	l’oponent,	ja	sigui	com	a	mitjà	per	aconseguir	els	objectius.

1	 Intermediació:	grup	que	ofereix	serveis	de	mediació	online.
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Per	tant,	definim	conflicte	com	“una	relació	d’interdependència	entre	dos	o	més	actors	

on	cadascun	percep	que	els	seus	objectius	són	incompatibles	amb	els	dels	altres	actors,	

o	no	percebent-ho	els	fets	de	la	realitat	generen	aquesta	incompatibilitat”	(Raúl	Calvo,	

2014).	

Aquesta	 definició	 identifica	 el	 conflicte	 com	 un	 fenomen	 amb	 tres	 característiques	

principals:

	 1.	 El	conflicte	és	una	interacció	entre	dos	o	més	actors.	Per	tant,	exclou	la			

	 	 possibilitat	de	la	utilització	de	la	relació	de	conflicte	d’un	sol	actor.

	 2.	 Cada	un	dels	actors	té	una	relació	d’interdependència2  amb els altres   

	 	 segons	la	consecució	dels	seus	objectius,	interessos	o	metes.

	 3.	 Els	actors	perceben,	o	els	fets	corroboren,	que	els	seus	objectius	són	total		

	 	 o	parcialment	incompatibles	per	almenys	un	individu.	

2.1 La incompatibilitat

Definim	 incompatibilitat	 com	 l’existència	 d’un	 conflicte	 que	 està	 vinculat	 amb	 la	

impossibilitat	 de	 satisfer	 de	manera	 total,	 els	objectius	de	cada	actor.	Destaquen	dos	

tipus	de	relacions	en	els	conflictes	on	existeix	la	interdependència:	

	 -	 Les	relacions	cooperatives,	quan	la	satisfacció	total	dels	objectius	per	part		

	 	 dels	actors	és	compatible	entre	si.	

	 -	 Les	relacions	conflictives,	quan	la	satisfacció	total	dels	objectius	per	part		

	 	 dels	actors	no	és	compatible	entre	si,	on	es	concentren	la	majoria	de	con-	

	 	 flictes.

2 Interdependència:	 implica	que	 la	satisfacció	dels	objectius	d’un	dels	actors	està	 relacionada	amb	
el	comportament	de	l’altre	actor.	En	canvi,	si	l’actor	(1)	té	un	objectiu	que	és	independent	amb	l’objectiu	de	
l’actor	(2),	no	existeix	la	interdependència,	ja	que	no	necessiten	un	acord	per	complir	el	seu	objectiu	i	interès.
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2.2 Tipus	de	conflictes;	de	lo	real	a	lo	percebut

Es	troben	diferents	tipus	de	conflicte,	però	inicialment	es	poden	distingir	entre	conflictes	

reals	 o	 percebuts.	 Es	 diferencien	 perquè	 el	 conflicte	 real	 suposa	 una	 incompatibilitat	

entre	 els	 objectius	 dels	 actors	 i	 una	 percepció	 de	 cada	 una	 de	 les	 parts	 d’aquesta	

incompatibilitat. 

En	 canvi,	 en	 els	 conflictes	 percebuts,	 les	 parts	 tenen	 objectius	 diferents,	 analitzen	 la	

seva	part	 i	 veuen	 la	 incompatibilitat	 amb	 l’altre,	 segons	Kriesberg	 (1980).	 	 L’entenem	

doncs	 com	 un	 problema	 de	 percepció,	 ja	 que	 no	 necessàriament	 ha	 de	 ser	 com	 un	

actor	creu	però	 tenim	aquesta	percepció	d’aquest.	Per	exemple,	 la	població	creu	que	

les	institucions	públiques	afavoreixen	als	immigrants	en	comptes	dels	residents,	com	a	

receptors	d’immigració.	Ara	bé,	les	dades	mostren	el	contrari	però	la	població	té	aquesta	

idea	i	ho	creu	així.		

 1. Teoria	 realista	 del	 conflicte,	 consisteix	 en	 que	 el	 conflicte	 és	 donat	 per	 una	

específica	combinació	dels	fets	i	els	interessos	de	més	d’un	actor		que	es	reuneixen	en	

un	sol	escenari.	Per	exemple,	existeixen	dues	províncies	en	conflicte	per	l’aigua,	hi	ha	un	

“fet”,	no	hi	ha	aigua.	Tot	i	que	la	realitat	és	que	no	hi	ha	aigua	per	a	tothom	és	necessari	

una	percepció	dels	actors	per	poder	denotar	el	conflicte.	

 2. Teoria	anti-realista	del	conflicte,		en	aquesta	concepció	del	conflicte	influeix	molt	

com	els	actors	perceben	el	conflicte,	 ja	que	poden	fins	i	 tot	arribar	a	negar	la	realitat	 i	

determinar	el	comportament	conflictiu.	Per	tant,	no	són	els	fets	constitutius	dels	conflictes	

sinó	com	han	estat	percebuts.	Per	exemple,	els	 residents	pensen	que	no	hi	ha	aigua	

per	 les	 dues	 províncies	 i	 que	 algun	 d’ells	 es	 quedarà	 sense,	 això	 pot	 esdevenir	 un	

comportament	conflictiu.	Ara	bé,	la	realitat	denota	que	sí	que	hi	ha	aigua	per	a	tothom.	
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 3. Teoria	 mixta	 del	 conflicte,	 també	 hi	 ha	 teories	 que	 defensa	 l’existència	 que	

els	conflictes	poden	ser	tant	en	la	realitat	(conflicte	real)	com	en	la	percepció	(conflicte	

percebut).	

	 -	 Conflicte	real:	la	percepció	descobreix	la	realitat.	Els	actors	pensen	que	hi		

	 	 ha	aigua	per	a	tots	(percebut),	però	no	és	veritat	(real).	

	 -	 Conflicte	percebut:	la	percepció	desfigura	la	realitat.	Els	actors	pensen		 	

	 	 que	no	hi	ha	aigua	per	tots	(percebut)	quan	si	que	n’hi	ha	(real).	S’ha	de			

	 	 reconèixer	el	valor	de	les	percepcions	i	a	la	vegada,	el	valor	de	la	realitat.

Entenem	doncs	que	les	percepcions	dels	subjectes	siguin	heterogènies	i	fins	i	tot	que	es	

modifiquin	al	llarg	del	curs	del	conflicte.	

Prenen	en	consideració	la	tensió	entre	realitat	i	percepció,	Morton	Deutsch	(1977),	duu	

a	terme	una	recerca	intensiva	de	les	tipologies	de	conflicte	que	es	poden	trobar,	segons	

la	 percepció	 i	 la	 realitat	 dels	 diferents	 subjectes.	Proposa	 les	 següents	 categories	de	

conflicte,	basant-se	amb	la	falta	de	percepció	i	l’error	a	la	percepció:

1. Conflicte real: suposa una incompatibilitat entre els objectius dels actors i una 

percepció	de	cadascuna	de	les	parts	d’aquesta	incompatibilitat.

2. Conflicte contingent: percepció	d’incompatibilitat	entre	els	objectius	dels	actors	

és	real.	Però	disposem	d’alternatives.

3. Conflicte desplaçat:	Existeix	una	incompatibilitat	d’objectius	però	els	actors	tenen	

un	conflicte	per	un	tema	diferent.

4. Conflicte errat: La	realitat	mostra	l’existència	d’una	incompatibilitat,	però	aquesta	

no	és	percebuda	pels	actors	(Ex.	Conflictes	ètnics).
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5. Conflicte latent:	En	aquest	no	hi	ha	percepció	d’aquesta	realitat,	les	parts	no	veuen	

la	incompatibilitat	d’objectius	que	subjeu	a	les	seves	relacions		(Ex.	Falta	d’informació)

6. Fals conflicte:	Les	parts	perceben	una	incompatibilitat	d’objectius	que	no	és	tal,	

en	realitat	aquest	no	existeix	entre	si.	(La	fruita	prohibida,	El	reforç	interpretatiu	de	les	

nostres	percepcions	errades)

 

Gràfic	3:	Tipologia	de	conflictes.	Elaboració	pròpia.	Creador	de	la	tipologia:	Deutsch,	

M.,	 “The	 resolution	 of	 conflict.	 Constructive	 and	 destructive	 processes”,	 apareix	 a	

Mapeo	de	conflictos:	Técnica	para	la	exploración	de	los	conflictos	Calvo,	R.	(2014)	

Pàg	47.
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2.3.Problemàtica	de	la	noció	de	conflicte

Habitualment	 el	 terme	 conflicte	 es	 relaciona	 freqüentment	 amb	 la	 violència	 i	 amb	

l’assignació	de	normes,	dos	assumptes	controvertits	que	es	desenvoluparan	a	continuació:	

	 a)	 La	relació	dels	conflictes	amb	la	violència,	moltes	vegades	han	estat	con		

	 	 ceptes	que	han	anat	molt	lligats	i	fins	i	tot,	s’afirmava	que	no	existia	el	con	

	 	 flicte		 sense	violència.	Però	s’ha	de	tenir	present	que	la	violència	implica		

	 	 una	intensitat	molt	alta	en	conflicte	i	dificulta	la	intervenció.	I	si	fos	el	cas,		

	 	 la	intervenció	del	mediador	s’enfocaria	únicament	a	l’eradicació	de	la	vi	 	

  olència. 

Les	solucions	presents	serien,	per	una	banda,	donar	a	conèixer	l’àmbit	previ	al	conflicte	i	

a	la	situació	de	violència	mitjançant	una	altra	noció.	I	per	altra	banda,	presentar	una	altra	

noció	de	conflicte	que	no	estigui	relacionada	amb	aquesta	propietat	i	permeti	defensar	

l’existència	de	conflictes	violents	i	no	violents.	

	 b)	 La	relació	dels	conflictes	amb	l’existència	de	normes,	especialment	a	l’àm	

	 	 bit	jurídic,	ja	que	tot	conflicte	pot	ser	definit	com	una	confrontació	de	drets		

	 	 i	deures	entre	els	subjectes	del	conflicte,	sotmesos	a	normes	jurídiques.			

	 	 Com	per	exemple,	un	venedor	i	un	comprador,	un	llogater	i	un	propietari,		

	 	 un	contracte	de	compra-venda...	Ara	bé,	l’ordenament	jurídic	no	sustenta	

	 	 les	relacions	o	interaccions	entre	individus.	Com	per	exemple,	un	reparti		

	 	 ment	de	béns	en	un	divorci,	una	disputa	entre	veïns	d’un	mateix	bloc...	

Per	això	s’hauria	de	proposar	un	nou	concepte	per	entendre	i	admetre	aquestes	situacions	

als	 processos	 d’intervenció,	 o	 bé,	 acceptar	 que	 hi	 ha	 conflictes	 on	 els	 ordenaments	

jurídics	no	contemplen.
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3. Crisi	o	Conflicte?

La	massificació	d’urbanisme	a	la	Costa	Brava	ve	donat	que	cada	vegada	s’urbanitza	més	

a	les	zones	naturals	protegides	de	la	costa	perquè	la	seva	fama	de	calma	i	tranquil·litat	

davant	de	mar	crida	molt	 l’atenció	al	 turisme.	A	més,	hi	ha	un	 interès	més	elevat	per	

habitar	 en	 zones	davant	 de	mar	habitualment	 protegides	 i	 qualificades	 com	a	 terreny	

no	urbà	que	no	pas	 l’edificació	en	 terrenys	urbans	que	consten	dins	una	urbanització	

de	veïns	i	més	allunyades	de	la	costa.	A	conseqüència,	en	un	futur	podria	provocar	una	

pèrdua	de	la	identitat	del	territori,	ja	que	la	Costa	Brava	es	considera	un	paisatge	natural,	

abrupte	i	que	aporta	tranquil·litat.	També,	podria	afectar	a	la	disminució	del	turisme	de	

segona	residència	i	de	nivell	alt,	degut	a	que	únicament	interessaria	al	turisme	de	platja.

Després	de	comparar	i	definir	cadascun	dels	conceptes,	identificaré	la	massificació	de	la	

urbanització	a	la	costa	palafrugellenca	com	un	conflicte	i	no	com	una	crisi.	Degut	a	que	

en	el	conflicte	hi	intervenen	més	d’un	subjecte	que	en	aquest	cas	inclouria	als	residents,	

ajuntament,	 turisme,	associacions...	 i	on	cadascun	d’ells	compta	amb	uns	 interessos	 i	

objectius	 incompatibles	però	a	 la	 vegada,	 tenen	una	 relació	d’interdependència.	És	a	

dir,	que	es	necessiten	per	a	poder	 realitzar	cadascun	dels	seus	 interessos	 individuals	

i	mitjançant	els	recursos	de	poder	poden	arribar	a	aconseguir	un	acord	o	resolució	del	

conflicte.		

En	canvi,	la	crisi	consta	d’una	successió	de	fets	amb	un	resultat	potencialment	negatiu	

que	afecta	a	l’organització,	a	l’empresa	o	al	sector,	a	més	dels	seus	públics,	productes,	

serveis	o	reputació.	Habitualment	la	crisi	afecta	a	un	nom	o	empresa	i	no	compta	amb	

diversos	subjectes	que	intervenen	i	a	la	vegada	es	necessitin	entre	ells.	A	més	a	més,	

no	es	pot	considerar	una	crisi	perquè	no	s’han	identificat	les	etapes	corresponents	que	

la	caracteritzen	(naixement,	creixement,	maduresa	i	declivi),	sinó	que	es	tracta	d’un	fet	

concret	que	encara	té	solució.	

Tot	i	que	la	massificació	de	l’urbanisme	a	la	Costa	Brava	es	pot	considerar	un	fet	negatiu	
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no	afecta	directament	a	cap	empresa,	producte	o	servei	com	passaria	a	una	crisi.	Ara	

bé,	sí	que	podria	perjudicar	a	la	marca	de	la	Costa	Brava,	o	a	l’ajuntament	en	qüestió,	

però	la	grandària	que	engloba	la	marca	Costa	Brava	és	molt	àmplia,	ja	que	implica	des	

de	gastronomia,	cultura	i	territori	i	no	es	restringeix	a	la	zona	de	Palafrugell	sinó	que	es	

considera	Costa	Brava	la	zona	costanera	des	de	Blanes	fins	a	Portbou.	El	tema	principal	

que	es	vol	tractar	en	el	cas	no	és	la	possible	pèrdua	de	reputació	que	pot	causar	al	nom	

Costa	Brava	sinó	com	evitar	que	la	massificació	urbanística	arribi	a	perjudicar	l’afluència	

del	 turisme	 i	 sobretot	que	es	perdi	el	poc	paisatge	abrupte	 i	 verge	que	caracteritza	a	

aquesta	zona.

A	més	a	més,	 la	crisi,	habitualment	manté	una	gran	repercussió	als	mitjans	 i	posa	en	

perill	la	imatge	corporativa	i	els	beneficis	de	l’empresa,	i	en	aquest	cas,	tot	i	haver	tingut	

presencia en els mitjans3	,	es	tracta	de	casos	d’urbanització	concrets.	Ara	bé,	en	aquest	

treball	no	només	es	tracta	un	cas	únic	i	aïllat	de	construcció	en	zones	no	urbanitzables	

sinó	una	consecució	d’aquests.	Degut	a	que	no	s’analitza	un	cas	concret	d’urbanització	

en	zones	protegides	sinó	que	es	vol	tractar	com	a	un	conjunt	de	casos	que	succeeixen	

a	l’actualitat	perquè	un	cas	aïllat	no	comporta	a	la	massificació	urbanística	però	sí	una	

consecució	d’aquests. 

Un	 altra	 raó,	 seria	 que	 encara	 es	 pot	 evitar	 les	 repercussions	 que	 pot	 provocar	 una	

massificació	 urbanística,	 ja	 que	 de	moment	 no	 fa	minvar	 els	 beneficis	 que	 aporta	 el	

turisme	a	la	zona	costanera	i	encara	queden	algunes	zones	amb	terreny	no	urbà	vora	la	

costa.	És	a	dir,	que	com	deia	Pauchant	i	Mitroff	(1992),	anteriorment	mencionat	a	l’apartat	

de	definició	d’una	crisi,	on	explica	que	una	crisi	i	un	conflicte	tenen	en	comú	el	simbolisme	

però	una	crisi	afecta	a	tot	el	sistema	i	un	conflicte	perjudica	només	a	un	subsistema.	Per	

tant,	podríem	tractar	el	conflicte	com	un	antecedent	de	la	crisi	ja	que,	el	conflicte	podria	

esdevenir	en	un	futur	una	crisi	si	no	es	fa	res	al	respecte	per	aturar-ho	però	actualment	

encara	hi	ha	temps	per	evitar	els	danys	majors	que	pot	arribar	a	provocar.		

3 Annex	1:	Recull	de	notícies	sobre	massificació	urbanística	que	tenen	presencia	en	els	mitjans.
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SEGONA PART

El Mapeig de conflictes. El diagnòstic previ per definir una estratègia d’intervenció. La 

història d’un conflicte.

El	mapeig	és	l’anàlisi	d’una	situació	de	conflictes	realitzats	per	una	persona	que	pretén	

intervenir	en	ell.	Durant	 l’activitat	de	mapeig	és	necessari	començar	a	 idear	respostes	

a	preguntes	més	concretes	(amb	qui	interactuar,	quan	parlar,	quina	informació	manca,	

estan	tots	a	la	taula…).

A	més,	comencen	a	sorgir	dades	durant	el	procés	de	mapeig	que	es	tenen	del	conflicte	

(que	li	falta	saber	a	l’analista,	perquè	es	necessita	aquesta	informació,	què	falta	saber	

per	 comprendre	millor	 el	 conflicte…).	 I	 també	 és	 important	 que	 la	 tècnica	 de	mapeig	

no	solament	alerti	sobre	la	informació	que	falta	sinó	vies	per	aconseguir-la	i	on	anar	a	

buscar-la.	

1. Factors	principals	en	el	mapeig	de	conflictes

1.1 Fases del mapeig 

El	mapeig	consta	de	diverses	fases	i	preguntes	que	s’han	de	resoldre	al	anar	evolucionant	

amb	la	resolució	de	conflictes.	

-	 La	fase	inicial	(tipologia):	a	quina	tipologia	de	conflictes	pertany	el	cas	particular		

	 que	es	va	a	analitzar?	Hi	ha	un	conflicte	segons	la	teoria	en	la	qual	es	basa		 	

	 l’anàlisi?	Què	són?	Com	i	perquè	sorgeixen?	Com	i	perquè	evolucionen?

-	 Segona	fase	(elements):	s’ha	de	tenir	en	compte	quins	són	els	elements	que	con	

	 formen	l’esquelet	del	conflicte:	
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1.	 Subjectes,	qui	està	en	el	conflicte?	

2.	 Interessos	i	objectius,	què	volen	els	subjectes	i	com	pretenen	aconseguir-ho?

3.	 Poder,	amb	quins	recursos	compten	els	subjectes	per	obtenir	els	seus	interessos?

4.	 Consciència,	qui	és	reconegut	com	a	interlocutor	per	a	la	resolució?

5.	 Marcs	de	referència,	quins	són	els	pressupostos,	paradigma	o	prejudicis?

6.	 Emocions,	com	juguen	les	emocions?

7.	 Relació,	estructura	de	la	relació	entre	els	subjectes?

8.	 	Coalicions,	quines	coalicions	es	poden	generar?

1. 2 L’ús	de	descripcions	i	reconstruccions	alternatives

No	sempre	es	tindrà	tota	la	informació	per	poder	procedir	a	la	part	de	mapeig,	per	això	

s’ha	de	tenir	en	compte	dues	possibilitats,	la	falta	d’informació	i	la	falta	de	concreció.

a)	Falta la informació,	no	es	compten	amb	dades	suficients	per	contestar	a	 totes	 les	

preguntes.	 Per	 saber	 si	 un	 actor	 és	 un	 subjecte	 del	 conflicte	 ha	 de	 tenir	 un	 interès	

específic,	si	no	es	pot	accedir	a	la	informació,	s’ha	d’assumir	la	bifurcació	i	construir	dues	

descripcions	en	paral·lel.	

b)	Falta de concreció,	a	vegades	les	teories	inclouen	termes	que	plantegen	dificultats	

en	la	mesura	que	no	permeten	saber	amb	exactitud	com	és	el	significat	de	l’expressió	

usada,	la	vaguetat.	Això	impedeix	negar	o	afirmar	amb	precisió	si	un	objecte	és	designat	

o no per aquesta expressió i es considera una indeterminació. 
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S’estipula	 que	 un	 subjecte	 és	 actor	 del	 conflicte	 quan	 té	 un	 interès	 especifico	 i	 té	 la	

capacitat	 de	 condicionar	 el	 resultat.	 Si	 la	 informació	 no	 és	 concreta,	 l’analista	 serà	

l’encarregat	de	prendre	decisions.	

1.3 El	rol	de	l’analista

El	rol	de	l’analista	és	molt	important	a	la	gestió	de	conflictes	ja	que	la	seva	figura	determina	

la	organització,	la	cessió	de	paraula,	ajuda	a	la	resolució	i	obtenció	d’un	acord.	Ara	bé,	

s’ha	de	considerar	 la	quantitat	 i	qualitat	de	la	 informació,	 ja	que	el	rol	de	l’analista	pot	

condicionar-ho.	

La	mediació	no	és	l’únic	mètode,	ni	desgraciadament	el	més	usat,	per	resoldre	conflictes.	

Existeixen	diferents	sistemes,	segons	el	cas	es	pot	recórrer	a	un	tipus	o	un	altre,	que	

varien	en	aspectes	com	la	participació	d’una	tercera	part,	la	potencia	de	la	resolució	o	

acord,	 la	voluntarietat/obligatorietat	de	 la	participació	de	 les	parts,	 l’estructuració	de	 la	

comunicació...

Les	principals	figures	que	es	troben	són:	

-	 Mediador,	persona	que	intervé	entre	dues	o	més	persones	per	posar-les	d’acord.

-	 Negociador,	persona	amb	la	intenció	d’arribar	a	un	acord	però	vetlla	pels	interessos	

d’una	de	les	parts.

-	 Arbitratge,	persona	que	té	el	poder	per	a	decidir	un	assumpte	en	litigi,	especialment	

persona	designada	per	a	aquest	fi,	per	un	tribunal.

-	 Jutge,	 persona	 encarregada	 d’aplicar	 les	 lleis	 penals,	 civils,	 mercantils	

administratives,	socials	amb	autoritat	per	a	jutjar	i	sentenciar.

La	mediació	es	caracteritza	per	ser	una	negociació	assistida,	on	les	parts	actuen	per	si	

mateixes,	negocien	i	proporcionen	soluciones.	Ha	de	ser	un	acte	voluntari	on	les	parts	
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decideixen	participar	o	no	en	el	procés	de	mediació	i	a	la	vegada,	posar-li	fi	en	qualsevol	

moment.	Aquest	procés	tendeix	a	l’acord	entre	les	parts	i	es	basa	en	el	principi	“win-win”,	

on	el	mediador	utilitza	una	estructura	pautada	i	amb	tècniques	específiques	per	poder	

arribar als objectius.

Tot	i	això,	la	idoneïtat	de	la	mediació	com	a	sistema	de	resolució	de	conflictes,	depèn	de	

certes	característiques	de	la	situació	conflictiva.	En	algunes	circumstàncies,	la	mediació	

pot	no	ser	propícia.	Degut	a	que	les	parts	no	estan	preparades	emocionalment,	per	afrontar	

el	diàleg	a	través	d’una	tercera	part.	També	pot	ocórrer	que	les	solucions	requereixin	la	

intervenció	amb	més	possibilitats	d’actuació	que	la	que	propícia	la	mediació.	

1.	4	Actors	del	conflicte		

Per	 identificar	 qui	 es	 pot	 considerar	 actor	 del	 conflicte,	 és	 necessari	 saber	 qui	 està	

implicat	en	el	conflicte.	Això	se	sabrà	si	té	un	o	més	interessos	específics	que	constitueix	

el	conflicte,	és	a	dir	si	espera	o	vol	alguna	cosa	específica	del	conflicte,	i	si	té	la	capacitat	

de	 condicionar	 el	 resultat,	 és	 a	 dir,	 si	 el	 seu	 comportament	 i	 accions	 condicionen	 el	

conflicte.

Inicialment,	no	n’hi	ha	prou	identificant	l’interès	genèric	o	abstracte	per	sostenir	la	condició	

de	l’actor,	sinó	que	l’interès	ha	d’estar	estretament	vinculat	amb	aquells	interessos	que	

constitueixen	un	conflicte	i	difícilment	tindrà	un	únic	interès.	A	més,	la	identificació	de	la	

capacitat	per	condicionar	el	 resultat	 tampoc	és	senzill	de	 reconèixer,	així	que	si	hi	ha	

dubtes,	s’assumirà	que	pot	condicionar	el	resultat.

Ara	bé,	existeixen	actors	dins	el	conflicte	que	no	compleixen	els	dos	criteris	fonamentals	

(interès	específic	i/o	condicionar	el	resultat)	els	quals	s’anomenen	tercers. Entren en el 
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conflicte	de	dualitat	entre	adversari-adversari	 i	 la	gran	majoria	de	 les	vegades	suposa	

una exclusió o una absorció dels tercers.

Un	dels	primers	autors	que	inclou	els	tercers	com	a	subjectes	dins	del	conflicte	es	Georg	

Simmel	(1950),	el	qual	construeix	una	tipologia	de	tres	classes	de	tercers:

-	 Tercers	imparcials,	els	quals	no	estan	implicats	en	el	conflicte	però	se’ls	hi	

	 demana	que	ho	jutgin	o	li	posin	final	(mediador	o	àrbitre).	

-	 Tertius gaudins,	traduït	literalment	seria:	tercer	lladre.	És	aquell	que	no

	 està	implicat	en	el	conflicte	però	que	obté	d’ell	beneficis	per	si	mateix.

-	 Divide	et	impera,	és	a	dir,	dividir	per	governar.	Aquest	tercer	intervé	en	el

	 conflicte	directament	perquè	obté	d’ell	avantatges	o	espera	tenir	una	posició		 	

 dominant.

Però	actualment,	es	contempla	la	teoria	de	Entelman	(2002)	on	destaquen	dues	tipologies	

de	tercers	els	que	participen	i	els	que	intervenen.

-	 Els	que	participen:	tenen	un	interès	específic	relacionat	amb	la	desaparició	del			

	 conflicte,	interès	relacionat	amb	la	pervivència	del	conflicte..	però	no	condiciona		

 el resultat.

-	 Els	que	intervenen:	condicionen	el	resultat,	es	podrien	identificar	com	el	jutge,		 	

	 mediador,	àrbitre...	però	no	tenen	un	interès	específic.

Els representants,	es	tracta	de	persones	que	treballen	i	actuen	en	nom	d’un	altre	subjecte,	

el	representat.	No	és	estrany	trobar	tres	possibles	caracteritzacions	del	representant	que	

contradiuen	la	perspectiva	més	formalista:	

1.	 El	problema	es	planteja	general,	pot	condicionar	el	resultat	

2.	 Els	interessos	específics	del	representant	pot	ser	que	no	siguin	estrictament		 	

 idèntics 

3.	 Els	conflictes	o	tensions	entre	representants	sorgits	en	casos	anteriors	tendeixin		

	 a	condicionar	el	paper	d’aquests
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Els actors	es	poden	identificar	com	a	col·lectius,	són	la	suma	d’individus	amb	un	interès	

comú.	I	a	més,	cada	un	d’ells	té	un	interès	individual.	Però	els	hi	importa	més	la	realització	

de	l’interès	col·lectiu,	es	caracteritzen	per	la	monoliticitat	quan	l’interès	individual	té	més	

similitud	 a	 l’interès	 col·lectiu.	 I	 pel	 contrari,	 la	 fragmentació	 posa	 per	 davant	 l’interès	

individual	perquè	s’allunya	de	l’interès	col·lectiu.

Un	exemple	d’actor	col·lectiu	amb	fragmentació	seria	un	dels	partits	polítics	més	rellevants	

d’Espanya,	Podemos.	Tot	i	que	són	un	partit	 i	es	consideren	un	actor	col·lectiu,	ja	que	

tenen	interessos	comuns	i	molt	diferents	a	la	resta	dels	altres	partits	(actors),	últimament	

internament	ha	patit	diversos	enfrontaments	degut	a	que	dos	dels	màxims	dirigents,	Pablo	

Iglesias,	secretari	general	de	Podemos,	i	Iñigo	Errejón,	mà	dreta	del	secretari	general	i	

secretari	de	política	i	estratègia	de	Podemos,	han	trobat	certes	diferencies	(interessos	

individuals)	que	podrien	haver	dut	a	la	separació	del	partit	(interessos	comuns).	

Entelman	(2002)	crea	el	concepte	de	magnetisme conceptual per designar el resultat 

on	el	conflicte	i	els	actors	intenten	eliminar	als	tercers,	o	bé	incloure’l	a	passar	a	ser	un	

actor.	S’imagina	el	magnetisme	conflictual	com	una	força	d’atracció	exercida	pel	centre	

de	cada	camp	del	conflicte	i	que	té	un	radi	d’acció	des	del	nucli	fins	a	una	zona	que	voreja	

els	límits	del	sistema	social	en	el	conflicte:

Gràfic	4:	Exemple	de	l’elaboració	d’un	mapeig	de	conflictes	amb	els	subjectes	més	

freqüents	(actors	i	tercers).	Elaboració	pròpia.	Mapeo	de	conflictos:	Técnica	para	la	

exploración	de	los	conflictos	Calvo,	R.	(2014)	Pàg	128-129.



30

	 	 	 	 				La	massificació	urbanística	a	la	costa	palafrugellenca

Degut	 al	magnetisme	poden	esdevenir	 dues	 situacions	 claus	al	 desenvolupament	 del	

conflicte:

	 1.	 Si	el	tercer	ingressa	com	a	un	nou	actor,	s’enfronta	entre	els	dos	actors	

	 existents,	anomenat	tríada 1. 

	 2.	 A	llarg	termini,	tendeixen	a	tornar	a	ser	dos	actors,	és	a	dir,	el	tercer	s’alia		

 amb algun dels actors. 

4 Una	tríada	és	un	sistema	social	format	per	tres	membres	relacionats	entre	sí	en	una	situació	per-
sistent.	Però	existeixen	diversos	grups	segons	la	quantitat	de	membres	que	els	formen,	els	quals	s’anome-
nen	díades,	tríada,	tètrades	o	pèntodes.	S’ha	destacat	les	tríades	degut	a	que	tots	els	grups	de	més	de	tres	
membres	poden	ser	reduïts	a	tríades.

Gràfic	5:	Exemple	de	tríada	en	un	mapeig	de	conflictes.	Elaboració	pròpia.

Gràfic	6:	Exemple	de	l’evolució	d’una	tríada	en	un	mapeig	de	conflictes.	Elab-

oració	pròpia.



31

	 	 	 	 				La	massificació	urbanística	a	la	costa	palafrugellenca

La	 funció	 del	 tercer mediador,	 intenta	 protegir	 als	 tercers,	mitjançant	 el	 diàleg,	 amb	

tècniques	de	reconeixement	perquè	si	es	converteix	en	actor,	és	un	altre	punt	de	vista	

diferent.	A	més,	es	considera	com	un	traïdor	al	tercer	que	no	va	ni	amb	un	ni	amb	l’altre	

actor	sinó	que	es	manté	en	la	seva	posició	inicial	sense	modificar-la.

1.	5		Interessos	i	objectius	en	el	conflicte

Encara	que	alguns	autors	com	Entelman	(2002)	parlin	únicament	d’objectius,	definint-los	

com	a	objectes	materials	o	espirituals	als	quals	cada	actor	agrega	un	valor.	I	distingeix	els	

objectius	conflictuals	segons	el	grau	de	valors	que	se’ls	hi	atribueix	i	segons	la	quantitat	

de	 valor	 que	 se’ls	 hi	 adjudica	 (Rickert,	 1942).	 Els	 distingeix	 entre	 objectius	 concrets,	

simbòlics	i	transcendents:

-	 Concrets,	aquells	objectius	més	o	menys	tangibles	que	d’una	manera	o	altra,	són		

	 susceptibles	a	ser	pensats	com	a	divisibles.	Per	exemple:	diners.

-	 Simbòlics,	aquells	que	l’objectiu	exhibit	com	a	tal	no	és	l’última	meta	desitjada		 	

	 per	l’actor,	sinó	que	té	un	objectiu	ocult	i	final	darrere	d’aquest.	

-	 Transcendent,	aquells	que	el	mateix	valor	està	posat	com	a	objectiu	perquè	no			

	 es	creu	que	estigui	annex	a	un	objectiu	tangible	ni	divisible.

Però	es	centrarà	amb	l’estudi	de	Raúl	Calvo	Soler	(2014),	ja	que	mostra	un	estudi	més	

detallat	i	organitzat	del	propòsit	dels	subjectes	del	conflicte	i	també	reflecteix	com	volen	

aconseguir-ho.	Per	això,	és	 important	desglossar-ho	 i	 tenir	present	els	 interessos,	els	

objectes i els objectius.

-	 Interessos,	allò	que	desitgen,	prefereixen	o	esperen	a	la	resolució	del	conflicte		

	 i	pel	que	lluiten,	és	a	dir,	el	que	volen	aconseguir.	

-	 Objectius,	els	recursos	que	s’utilitzaran	per	aconseguir	el	seu	interès,	és	a	dir,		

	 que	s’està	disposat	a	fer	per	poder	aconseguir	l’interès.

-	 Objectes,	allò	al	que	es	refereix	l’objectiu,	és	a	dir,	de	què	es	depèn	per	aconse	

	 guir	l’interès.
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Un	subjecte	és		racional	quan	escull	un	bon	objectiu	per	complir	l’interès,	això	s’anomena	

principi de congruència.	 Ara	 bé,	 hi	 ha	 vegades	 on	 l’interès	 no	 és	 congruent	 amb	

l’objectiu,	això	és	degut	a	que	no	 tenim	 tota	 la	 informació	necessària	per	entendre	el	

cas	a	la	perfecció.	Moltes	vegades	es	menteix	o	s’oculta	informació	per	un	benefici	futur,	

per	no	donar	més	informació	a	l’altre	actor	o	bé,	perquè	per	ell	és	obvi	i/o	poc	rellevant	

aquesta	informació.	

Hi	ha	uns	factors	clau	per	a	la	resolució	d’un	conflicte	que	expliquen	el	perquè	un	subjecte	

ha	escollit	un	objectiu	incongruent	amb	el	seu	interès:

-	 Creença,	és	més	que	un	desig	i	indica	què	fer.	Per	exemple:	la	religió.

-	 Emocions,	distorsionen	l’objectiu.	Entren	en	joc	l’odi,	l’amor,	la	repulsió...

-	 Frame	(marcs	de	referència),	paradigmes	que	ens	influeixen	indirectament	i		 	

	 directament	com	ara	els	prejudicis.	Per	exemple:	xenofòbia,	racisme,	prejudicis...

Aquests	 objectius	 es	 poden	 analitzar	 mitjançant	 dos	 criteris,	 la	 tangibilitat o la 

intangibilitat. Es distingeixen perquè els objectius tangibles són perceptibles pels sentits 

i	són	divisibles,	com	ara	els	diners,	el	menjar...	 i	els	 intangibles	no	són	perceptibles	ni	

divisibles,	com	ara	la	felicitat,	l’independentisme...

També	es	distingeixen	per	la	disparitat	entre	l’expressat	i	el	buscat:

-	 Objectius	instrumentals	→	1	o	més	actors	verbalitzen	objectius	que	són	mitjans		

	 per	aconseguir	un	objectiu	ulterior.	L’objectiu	últim	és	el	que	implica	la	realització		

	 de	l’interès.

-	 Objectius	ocults	→	es	verbalitza	un	objectiu	que	no	hi	està	interessat	per	aquell		

	 que	ho	expressa.	L’estratègia	és	generar	un	intercanvi	d’estira-i-arronsa.

El	conflicte	està	molt	vinculat	amb	la	percepció,	segons	Entelman	(2002)	no	hi	ha	conflicte	

si	falta	la	percepció.	Alguns	subjectes	tendeixen	a	evitar	el	conflicte,	ignorar-lo	i	apartar-

se’n,	d’això	se	n’anomena	falta de consciència. 
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La	falta	de	consciència	s’identifica	en	un	conflicte	quan	un	dels	actors	no	accepta	a	l‘altre	

com	a	interlocutor,	pel	que	hi	ha	una	percepció	d’incompatibilitat:

	 1.	 És	necessari	saber	si	hi	ha	un	conflicte

	 2.	 Saber	amb	qui	és	el	conflicte

	 3.	 Sorgeix	perquè	no	s’està	disposat	a	resoldre’l.	No	necessàriament	amb		 	

	 	 tots	sinó	que	no	s’està	d’acord	a	reconèixer	a	uns	d’ells	com	a	interlocutors.

Això	succeeix	perquè:

	 1.	 Falta	de	capacitat,	no	es	té	l’habilitat	per	resoldre	el	conflicte,	no	vol		 	

	 	 negociar	o	no	té	clar	el	problema.

	 2.	 Falta	de	legitimació,	davant	d’un	comportament	immoral,	quan	ja	no	es		 	

	 	 confia	amb	l’altre	actor	es	crea	un	jutge	de	valors	de	l’altre	interlocutor		 	

	 	 conduït	per	la	desconfiança.

	 3.	 Escalada,	es	crea	un	parèntesi	on	no	hi	ha	falta	de	consciència	però	al	no		

	 	 resoldre’s	un	problema	s’arrossega	al	conflicte.

1. 6. El	poder	en	el	conflicte

El	terme	poder	denota	un	concepte	controvertit,	on	cada	autor	aporta	diferents	definicions	

degut	a	la	polisèmia	de	la	paraula.	El	concepte	s’identifica	amb	domini,	autoritat,	força,	

permís,	autorització,	privilegi,	ser	capaç,	valer,	fer	possible,	aconseguir	alguna	cosa...	

El	 propi	 Lukes	 (1974)	 postula	 referent	 a	 l’aparent	 contradicció:	 “Expandint la seva 

posició, podem fàcilment eliminar aquesta confusió, si continuem parlant del primer sentit 

(control) com <poder> i parlant del segon (control mitjançant l’amenaça de sancions) 

com a <coerció>”

Altres	 autors	 com	Morken	 y	Stokman	 (1976)	 relacionen	 el	 poder	 amb	 la	 influència,	 o	

Nicola	Matteucci	(1981)	que	reflexiona	sobre	el	concepte	i	la	seva	relació	amb	el	poder	
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com a capacitat.

Dins	 l’àmbit	de	 la	 teoria	de	conflictes	el	poder	es	defineix	com	el	conjunt	de	 recursos	

que	 té	un	actor	per	aconseguir	els	seus	objectius	 i	 interessos,	d’acord	amb	el	principi	

de	congruència	fa	que	els	objectius	ajudin	a	aconseguir	els	interessos	marcats.	A	més,	

modifica	el	comportament	dels	altres	per	aconseguir	els	objectius.	

a.	 Interessos:	què	volen,	desitgen,	esperen	o	prefereixen	aconseguir	els	subjectes		

	 en	el	conflicte?	

b.	 Objectiu:	quins	cursos	d’acció	emprendran	per	realitzar	aquests	interessos?	

c.	 Capacitat	de	condicionar	el	resultat:	poden	els	subjectes	fer	que	el	conflicte		 	

	 acabi	d’una	manera	diferent	o	com	acabaria	si	no	actuessin?	

d.	 Poder:	amb	quins	recursos	compten	els	subjectes	per	realitzar	els	seus	objectius		

	 i	interessos?

Ha	de	ser	un	recurs	de	poder	creïble	i	convincent	sinó,	no	projectarà	la	modificació	del	

comportament	 dels	 actors.	Ara	 bé,	 si	 l’actor	 canvia	 el	 comportament,	 significa	 que	 el	

recurs	de	poder	ha	 fet	efecte	 i	podrà	aconseguir	els	seus	 interessos	 i	objectius	en	el	

conflicte.

Gràfic	7:	Exemple	de	com	el	poder	pot	modificar	l’acció	/	de-

cisió	 d’un	 actor	 en	 un	 mapeig	 de	 conflictes.	 Elaboració	

pròpia.
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1. 6.1 Relació	entre	poder	i	influència	

a.	 El	poder	com	a	influència	potencial	(influència	implica	el	poder)	

b.	 El	poder	com	a	condicionament	directe	(tant	el	poder	com	la	influència	poden		 	

	 donar-se	de	forma	potencial	efectiva)	

c.	 El	poder	com	a	modificació	del	conjunt	d’alternatives	(influència	no	condiciona			

	 les	alternatives,	el	poder	si)	

d.	 El	poder	i	la	imposició	de	preferències	(modificar	els	objectius	d’altres	subjectes		

	 amb	la	intenció	ulterior	de	canviar	el	seu	comportament)	

Tenir en compte que: 

1.	 Tenir	la	capacitat	de	modificar	el	resultat	no	implica	tenir	poder.	Un	actor	pot	tenir		

	 la	capacitat	per	condicionar	el	resultat	però	no	té	recursos	suficients	que	puguin		

	 conduir	a	la	realització	d’un	canvi	en	el	comportament	de	l’altra	part.	

2. Tenir poder no implica simpliciter2  la capacitat de condicionar el resultat. Si un 

	 actor	té	recursos	que	utilitza	amb	la	intenció	de	produir	el	canvi	de	comportament

	 	de	l’altre	actor,	però	aquests	recursos	no	són	suficients,	no	té	suficient	intensitat

	 per	produir	el	canvi.

3.	 Si	l’exercici	de	poder	té	èxit,	implica	tenir	la	capacitat	de	condicionar	el	resultat	

	 del	conflicte.	Quan	l’exercici	de	poder	compta	amb	una	intensitat	adequada,	

	 provoca	la	modificació	de	comportament	dels	altres	actors.

Amb	quins	recursos	compta	x	per	aconseguir	canviar	el	comportament	de	y?	

-	 Mitjançant:	promesa,	amenaça,	advertiment	(busquen	modificar	el	comportament		

	 de	y,	mostrant-li	alternatives	i	modificant	el	seu	desig)

-	 Mitjançant:	ofrena,	advertiment,	proposició	(busquen	modificar	el	comportament		

	 de	y,	mitjançant	la	modificació	de	la	seva	creença)

5 Simpliciter:	és	una	fal·làcia	que	es	comet	en	aplicar,	de	manera	impròpia,	una	generalització	a	casos	
individuals.
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-	 Mitjançant:	argumentació,	proposició	(busquen	modificar	el	comportament	de	y,		

	 mitjançant	la	modificació	de	la	creença	normativa)

1.6.2 Fonts	de	poder,	intensitat	i	cost	en	el	conflicte

També	existeixen	diverses	fonts	de	poder	que	s’han	de	tenir	en	compte	com:

1. Informació,	quan	més	se	sàpiga	de	l’altre	millor,	però	la	informació	no	dóna	el	

	 poder,	només	la	bona	informació.

2. Temps,	la	paciència	i	l’interval	de	temps	disponible	adquireixen	poder,	i	com	més

	 aviat	es	necessita	solucionar	el	conflicte	menys	poder	es	té.	

3. Valor	de	reserva,	valor	pel	qual	no	necessito	o	interessa	resoldre	el	conflicte.

El	concepte	de	la	intensitat	aplicat	al	conflicte	però	usat	de	manera	diferent	a	cada	actor	

pot	canviar	el	resultat	del	conflicte.	Depenent	de	com	impacti	el	recurs	sobre	l’altre,	 la	

intensitat	 pot	 modificar	 l’impacte,	 intensificar-lo,	 modificar	 el	 temps	 o	 inclús	 igualar	 o	

superar la intensitat.

Un	missatge	és	persuasiu	quan	el	seu	objectiu	és	modificar	les	creences	o	el	pensament	

de	les	persones.	Si	té	èxit,	hi	haurà	possibilitats	que	es	modifiquin	les	conductes.	

-	 Un	recurs	d’influència	és	més	intens	que	un	altre	si	l’ús	del	primer	provoca	una			

	 major	acceptació,	si	provoca	major	nivell	de	persuasió.	

-	 Credibilitat,	gran	component	del	missatge,	implica	creure	sense	necessitat	de		 	

	 proves.

El	cost	es	relaciona	amb	el	preu	que	s’està	disposat	a	pagar	per	aconseguir	el	que	es	

vol.	Però	tot	depèn	de	l’impacte	que	tingui	a	l’actor	determinat,	ja	que	influeixen	diversos	

factors	i	tot	i	tenir	un	recurs	molt	alt,	una	intensitat	alta	i	un	cost	alt.	
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A	continuació,	es	mostra	la	tipologia	més	usada	de	recursos	i	amb	la	intensitat	i	cost	que	

cadascun	d’aquests	impliquen	en	un	conflicte:

 

Gràfic	 8:	Taula	 de	 la	 tipologia	més	 usual	 de	 recursos	 amb	 la	 seva	 intensitat	 i	 cost.	 Elaboració	

pròpia.	Mapeo	de	conflictos:	Técnica	para	la	exploración	de	los	conflictos	Calvo,	R.	(2014)	Pàg	206
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2. Un cas: 

A	 continuació,	 explicaré	 un	 cas	 actual	 de	 conflicte	 que	 trobem	 a	 la	 Costa	 Brava:	 la	

massificació	urbanística	a	les	zones	protegides	de	la	costa	palafrugellenca.	El	cas	serà	

redactat	 amb	 l’ajuda	 d’una	 enquesta	 als	 pocs	 residents	 anuals	 de	 Calella,	 Llafranc	 i	

Tamariu	per	poder	apreciar	el	seu	punt	de	vista,	una	entrevista	al	regidor	d’Urbanisme	de	

l’Ajuntament	de	Palafrugell	i	una	entrevista	a	l’associació	de	“Salvem	el	Golfet”,	que	vetlla	

per	la	preservació	d’una	de	les	cales	palafrugellenques	que	està	essent	urbanitzada.	Per	

entendre-ho	a	la	perfecció	és	necessari	dur	a	terme	una	mirada	al	passat	i	comprendre	

l’evolució	de	la	vida	dels	seus	habitants	i	territori	que	han	patit	des	dels	anys	501. 

2.1 Evolució	turística	i	urbanística	de	Costa	Brava,	de	l’anonimat	a	la	fama

A	 partir	 de	 1950,	 la	 Costa	 Brava	 es	 troba	 en	 una	 fase	 de	 creixement	 constant,	 que	

contrasta	amb	el	ritme	alentit	de	la	primera	meitat	del	segle.	Entre	1950	i	1996	la	població	

va	augmentar	en	203.310	habitants	a	 la	zona	costanera	gironina.	Del	1950	a	1975	va	

créixer	en	94.973	habitants,	de	1975	al	1996	va	augmentar	a	108.335.	La	natalitat,	en	

aquest	període,	es	va	mantenir	molt	baixa,	i	això	es	va	traduir	en	un	creixement	natural	

molt	reduït,	amb	unes	xifres	molt	inferiors	al	conjunt	de	Catalunya.	

El	creixement	demogràfic	experimentat	per	la	província	de	Girona	no	ha	estat	conseqüència	

del	creixement	natural	sinó	de	moviments	migratoris.	L’arribada	de	població	immigrant	va	

tenir	el	seu	punt	màxim	en	el	període	1960-1965,	coincidint	perfectament	amb	l’auge	del	

turisme	a	la	Costa	Brava.

6	 Annex	2:	També	s’ha	realitzat	una	breu	introducció	a	l’urbanisme	per	si	no	es	tingués	coneixença	
de	la	tipologia	existent	dels	sòls.
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El	turisme	va	originar	el	creixement	de	la	franja	costanera	a	partir	de	la	segona	meitat	

de	segle.	L’any	1900	la	comarca	més	poblada	era	l’Alt	Empordà,	amb	66.560	habitants,	

seguida	del	Gironès	(60.518),		el	Baix	Empordà	(55.392)	i	la	Selva	(46.055).	Però	aquestes	

xifres	van	fer	un	canvi	impressionant	a	meitat	de	segle.

Gràfic	9:	Taula	sobre	l’evolució	de	les	comarques	gironines.	Elaboració	pròpia.	Font:	Balanç	del	

segle	XX	de	la	revista	de	Girona,	núm:	200	(AMP).

L’afluència	turística,	en	aquesta	època,	es	va	intensificar	i	va	esdevenir	l’arribada	massiva	

de	turistes	a	la	Costa	Brava.	Els	processos	especulatius	i	urbanitzadors	també	es	van	

intensificar	gradualment	i	van	originar	la	lamentable	situació	actual	de	la	costa,	fruit	del	

model	 turístic	 massiu	 que	 ha	 dominat	 des	 de	 llavors	 el	 desenvolupament	 econòmic,	

urbanístic,	paisatgístic	i	social	de	la	costa	gironina.	Va	ser	reforçat	per	la	instauració	de	

grans	 infraestructures,	 com	 l’aeroport	 de	Girona-Costa	 Brava,	 inaugurat	 a	 l’any	 1967	
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amb	una	clara	vocació	turística,	o	la	construcció	de	l’autopista	A-7,	que	va	arribar	a	la	

frontera	francesa	a	l’any	1975,	que	va	provocar	diverses	incidències	en	el	paisatge.

2.2	L’estil	de	vida	de	la	costa,	del	sector	primari	al	terciari

Els	 pobles	 costaners	 de	 Calella	 de	 Palafrugell,	 Llafranc	 i	 Tamariu	 eren	 pobles	 de	

pescadors	que	 intentaven	sortir	dels	desastres	 i	penúries	que	havia	dut	 la	guerra	civil	

(1936-1939).	En	aquests	pobles	de	pescadors,	tot	girava	al	voltant	del	peix,	però	cap	al	

1950	van	apreciar	un	canvi	de	360	graus	i	va	passar	a	un	nucli	turístic	on	el	centre	era	

l’estiuejant.	Les	barques	de	pesca	van	anar	desapareixent	i	amb	elles	els	pescadors	i	les	

xarxes	que	tants	anys	havien	cobert	la	sorra	de	les	platges	de	Palafrugell	per	deixar	lloc	

als	para-sols	i	els	banyistes.	El	model	turístic	s’havia	imposat.	Els	habitants	van	deixar	

el	 sector	 primari	 (com	 la	 pesca,	 agricultura)	 per	 dedicar-se	a	un	nou	món	amb	molta	

demanda,	el	sector	terciari	(hostalers,	botiguers	i	restauració).

 
Gràfic	10:	Evolució	de	les	professions	des	de	1910-1970.	Elaboració	pròpia.	Font:	Balanç	del	segle	XX	de	

la	revista	de	Girona,	núm:	200	(AMP).
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El	 ‘boom’	 turístic	es	va	produir	a	principis	dels	anys	seixanta	però	 ja	 feia	una	dècada	

que	havien	començat	a	arribar	els	primers	estrangers,	especialment	els	de	nacionalitat	

anglesa,	que	arribaven	en	els	autobusos	de	l’agència	Europa	Touring,	el	turisme	estranger	

va	representar	un	flux	més	constant	coincidint	amb	l’augment	del	turisme	nacional.

L’arribada	d’estrangers	va	representar	un	canvi	en	els	costums	de	les	cales	i	els	turistes	

aviat	van	passar	a	ser	amics,	ja	que	en	aquella	època	els	estiuejants	repetien	any	rere	

any	 la	 seva	estada	 i	 poques	vegades	canviaven	d’hotel	 sinó	que	seguien	fidels	a	 les	

famílies	i	hostals	que	els	allotjaven.	Durant	els	mesos	d’hivern	alguns	fins	i	tot	enviaven	

cartes	als	propietaris	dels	hotels	comentant-los	novetats	i	aprofitant	per	reservar	per	a	

l’estiu	següent.	La	temporada	era	 llarga	 i	 les	estades	també,	 les	 famílies	podien	estar	

d’estiueig	dues	o	tres	setmanes	i	alguns	arribaven	a	quedar-se	un	mes	sencer.

La	 fi	 del	 franquisme	 va	 obrir	 les	 portes	 a	 un	 nou	 model	 turístic	 que	 oferia	 moltes	

oportunitats,	gràcies	a	això	el	nucli	va	créixer	any	rere	any	i	els	establiments	i	serveis	van	

anar	augmentant	fins	a	satisfer	la	demanda	que	s’exigia.	La	construcció	de	nous	edificis,	

pisos,	cases	i	apartaments	va	seguir	durant	la	dècada	dels	vuitanta,	noranta	i	fins	ben	

entrat el segle XXI. 

Amb	el	pas	dels	anys,	la	temporada	d’estiu	s’ha	anat	reduint	fins	a	concentrar-se	en	els	

mesos	de	juliol	i	agost.	Amb	aquesta	reducció	dels	mesos	d’activitat	cada	vegada	menys	

gent	es	queda	a	viure	 tot	 l’any,	 ja	que	els	negocis	 s’han	estacionalitzat.	Només	unes	

dècades	abans	els	hotels	podien	obrir	sis	mesos	i	els	propietaris	dels	establiments	es	

quedaven	a	viure	a	la	costa	una	bona	part	de	l’any.

Actualment,	 el	 turisme	 que	 es	 troba	 a	 la	 zona	 de	 Palafrugell	 és	 majoritàriament	 de	

segones	residències,	aquests	ajuden	que	durant	els	caps	de	setmana	d’hivern	encara	es	

puguin	obrir	alguns	establiments	però	durant	la	resta	de	l’any	el	comerç	a	les	poblacions	

de	Calella,	Llafranc	 i	Tamariu	són	pràcticament	nul·les.	Ara	bé,	Palafrugell	ofereix	 tots	

els	 serveis	 que	 una	 família	 que	 viu	 als	 pobles	 costaners	 necessita:	 escola,	 botigues,	

farmàcia,	supermercat,	servei	mèdic...
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2.3  La	marca	Costa	Brava

La	Costa	Brava	és	coneguda	a	Catalunya	i	per	arreu	del	món.	Això,	és	degut	al	turisme	i	

la	imatge	que	la	gent	s’ha	creat	d’aquest	indret	del	nord-est	d’Espanya.

El	terme	“Costa	Brava”	va	ser	publicat	per	primer	cop	pel	periodista	Ferran	Agulló	firmat	

amb	el	pseudònim	de	Pol	a	les	pàgines	de	“La	Veu	de	Catalunya”	el	12	de	setembre	de	

1908.	Amb	aquesta	expressió	el	periodista	pretenia	descriure	un	paisatge	escarpat	que	

caracteritza	part	de	la	zona	costanera.	Però	anteriorment	el	professor	d’Estudis	Hispans	

de	la	Universitat	de	Southampton,	Henry	Ettinghausen	(2008),	assegura	que	el	va	trobar	

en un text 2	de	l’exèrcit	de	Joan	Josep	d’Àustria	al	1651	referint-se	al	litoral	català.

“Costa	brava”	des	de	temps	enrere,	s’utilitzava	per	a	la	gent	de	mar	al	descriure	una	costa	

abrupta	i	rocosa,	amb	característiques	anàlogues	a	la	costa	mallorquina	i	la	gironina.	El	

nom	potser	no	prové	d’arrel	popular,	però	és	d’origen	mariner	i	es	va	començar	a	utilitzar	

a partir del segle dinou.

El	1930,	els	turistes	ja	emplenaven	les	platges	de	la	zona,	però	encara	no	es	mesclaven	

amb	els	pescadors	i	agricultors	que	cultivaven	vora	la	zona.	A	partir	del	1950	i	1960	el	

fenomen	turístic	es	va	generalitzar	i	va	començar	un	gran	desenvolupament	urbanístic	

en algunes localitats de la costa. 

Amb	l’arribada	de	l’economia	del	turisme,	moltes	localitats	van	deixar	de	ser	pobles	de	

pescadors,	 ja	que	els	habitants,	 les	tradicions	i	 la	seva	bellesa	natural	de	la	regió	van	

despertar	l’interès	de	grans	artistes	i	escriptors	com	Marc	Chagall,	Picasso,	Josep	Pla,	

Rusiñol,	Duchamp,	Dalí,	Tom	Sharpe	o	Nicolás	Woevodsky.	Actualment,	la	zona	encara	

conserva	part	de	l’essència	que	la	caracteritzava	abans	del	canvi	que	va	suposar	l’onada	

7 “Una	denominació,	Costa	Brava”	noticia	del	19/9/2008	del	Diari	de	Girona	
http://www.diaridegirona.cat/opinio/2008/11/09/cartes/297116.html	
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del	turisme	però	la	urbanització	i	degradació	del	territori	cada	vegada	és	més	evident.	

La	 popular	 denominació	 de	 Costa	 Brava	 va	 ser	 assignada	 al	 litoral	 gironí	 adoptada	

internacionalment	als	anys	de	màxima	esplendor	del	fenomen	turístic	el	1965.

La	internacionalització	i	coneixença	del	concepte	també	és	degut	a	la	bona	imatge	de	la	

marca	Costa	Brava.	Des	de	sempre,	s’ha	associat	diverses	connotacions	que	identifiquen	

la	marca	i	la	regió	de	la	Costa	Brava,	com	ara	tranquil·litat,	naturalesa,	calma,	paisatges	

de	 postal,	 tradició	 (cançons	 típiques	 com	 les	 havaneres	 o	 bé,	 plats	 reconeguts	 com	

ara	les	garoines),	pobles	de	pescadors,	bellesa,	calidesa,	platges	d’aigües	cristal·lines,	

paisatge abrupte i cales petites. 

A	més,	grans	marques	volen	adquirir	i	transmetre	aquests	conceptes	un	clar	exemple	és	

Estrella	Damm,	que	acaba	de	fer	creure	aquests	clixés	imposats	i	ajuda	a	internacionalitzar	

la regió. 

2.4	Es	tenia	consciència	de	la	massificació	urbanística	en	zones	protegides?

Amb	el	desenvolupament	del	turisme,	la	construcció	esdevingué	un	motor	econòmic	per	

si	mateix.	Al	voltant	dels	anys	cinquanta	es	va	redactar	el	pla	d’ordenació,	que	pretenia	

precisament	realitzar	un	creixement	articulat	de	la	massa	construïda	dins	de	les	zones	

costaneres.	El	1952,	probablement	preveient	la	possibilitat	d’una	explosió	constructiva,	

apareix	una	norma	de	protecció	al	paisatge	de	la	Costa	Brava	segons	la	qual	s’obligava	a	

deixar	un	jardí	de	tres	metres	d’amplada	davant	de	les	noves	edificacions.	Curiosament,	

tant	a	Tamariu,	Calella	com	Llafranc	queden	fora	d’aquesta	norma,	ja	que	es	troben	més	

excepcions	que	avui	en	dia	ens	semblarien	contràries	al	bé	públic.	

De	manera	progressiva	es	va	anar	prenent	consciència	dels	estralls	que	aquest	model	
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de	desenvolupament	turístic	causava	al	paisatge	i	al	1976	es	va	celebrar	el	primer	Debat	

Costa	Brava3	.	En	diferents	comunicacions	i	en	les	mateixes	conclusions	s’apuntava	que	

el	malbaratament	del	recurs	paisatge	es	podia	convertir	en	la	principal	hipoteca	pel	futur	

turístic	de	la	Costa	Brava.	Per	això,	es	va	fer	una	crida	a	favor	de	la	preservació	natural	

del	paisatge	de	la	costa	Brava.

A	més,	també	es	va	començar	a	desenvolupar	una	intensa	campanya	de	mobilitzacions	

i	sensibilització	que	va	permetre	que	el	Parlament	de	Catalunya	 fes	efectiva	 la	 llei	de	

protecció	 dels	 aiguamolls	 de	 l’Empordà,	 la	 salvaguarda	 de	 la	 zona	 volcànica	 de	 la	

Garrotxa...	Però	altres	espais	van	haver	d’esperar	l’entrada	en	vigor	del	PEIN	(1993),	per	

una	protecció	efectiva	a	totes	les	zones	costaneres.		

Més	 tard,	 es	 va	 presentar	 el	 Pla	 de	 Desenvolupament	 Turístic	 Sostenible	 de	 les	

Comarques	Gironines	(1997)	pel	Patronat	de	Turisme	de	la	Costa	Brava,	on	es	continua	

insistint	que	una	de	les	principals	debilitats	del	model	turístic	és	la	destrucció	del	paisatge	

i	la	preservació	de	l’entorn	costaner.	

Així	doncs,	davant	la	necessitat	repetidament	coneguda	de	conservar	trossets	de	paisatge	

que	resten	a	la	costa,	encara	són	necessàries	campanyes	com	“Salvem	Castell”,	“Salvem	

el	Crit”	o	en	contra	de	 la	dàrsena	de	Portlligat.	Avui	en	dia,	a	 la	costa	palafrugellenca	

trobem	la	campanya	de	“Salvem	el	Golfet”,	una	agrupació	de	veïns	i	residents	que	vetllen	

per	la	preservació	intacta	de	la	platja	del	Golfet	a	Calella	de	Palafrugell	que	està	essent	

violada	per	la	construcció	d’un	xalet	a	sobre	del	penya-segat.	

8	 Annex	3:	Debat	de	la	Costa	Brava	(artícles)
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3. Explicació	del	conflicte

3.1 Introducció del cas:

El	cas	tracta	sobre	la	massificació	turística	a	la	costa	palafrugellenca	que	ha	patit	i	està	

patint	al	llarg	dels	anys.	Anteriorment	al	1950	es	podia	descriure	com	una	terra	verge	i	

abrupte,	plena	de	natura	que	abduïa	a	la	calma	i	eren	terres	on	només	hi	vivien	pescadors.	

Ara	bé,	al	llarg	del	1950	tot	va	canviar	amb	l’arribada	del	boom	turístic,	a	partir	d’aquí	va	

significar	un	abans	i	un	després,	ja	que	els	habitants	van	abandonar	el	sector	primari	per	

dedicar-se	a	la	hostaleria	i	el	món	de	la	restauració	per	poder	satisfer	als	turistes.	Molts	

acollien	als	turistes	a	casa	seva	i	així	van	començar	a	crear-se	els	primers	hostals	vora	

la costa. 

Actualment,	la	fama	de	la	marca	Costa	Brava	ha	anat	creixent	i	els	mesos	de	juny,	juliol,	

agost	i	setembre	les	zones	costaneres	tripliquen	la	seva	població,	no	només	amb	turistes	

fugaços	 1	 sinó	 amb	 cases	 de	 segones	 residències.	 La	 zona	 costanera	 de	Palafrugell	

a	 l’estiu	hi	conviuen	 famílies	de	nivell	adquisitiu	alt	que	volen	 tenir	una	propietat	vora	

la	costa	per	la	temporada	d’estiu	i	festius.	A	falta	d’espai,		cada	vegada	més,	s’intenta	

edificar	en	terrenys	costaners	i	protegits.

Els	residents	anuals	d’aquesta	zona	veuen	com	cada	cop	es	fa	més	malbé	la	costa	i	cada	

any	que	passa	perd	més	el	seu	encant	i	la	seva	terra	abrupte	i	verge	inicial.	Per	això,	es	

creen	associacions	per	protegir	aquestes	terres,	com	ara	l’associació	“Salvem	el	Golfet”	

que	intenta	evitar	l’edificació	d’un	xalet	de	grans	dimensions	sobre	un	dels	racons	menys	

explotats de Calella. 

9 Turisme	fugaç:	és	aquell	que	pretén	visitar	un	indret	en	aproximadament	48hores,	o	també	anomenat	
low	cost.
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Aquestes	associacions,	que	són	grups	de	veïns	de	 la	zona,	culpen	a	 l’ajuntament	 i	al	

seu alcalde de la permissió de les aberracions que es duen a terme a la costa i intenten 

impedir	 la	 finalització	 d’aquestes	 obres.	Així	 doncs,	 es	 pot	 concebre	 aquest	 conflicte	

com	 una	 relació	 entre	 subjectes	 que	 es	 necessiten,	 però	 que	 els	 seus	 objectius	 són	

incompatibles	 en	 tant	 que	 causa	 un	 desacord	 i	 enfrontament	 entre	 els	 residents	 i	 el	

consell	de	l’ajuntament	de	Palafrugell	on	tots	interpreten	la	realitat	d’una	forma	diferent	

degut	els	diversos	interessos	de	cadascun	i	objectius	finals.

		 Il·lustració:	Fotografia	aèria	de	l’àrea	del	Golfet	a	l’any	2013.	Recuperat	de	AMP.	
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Il·lustració:	 Fotografia	 des	 del	 mar	 del	 Golfet	 de	 Calella	 de	 Palafrugell	 2017.	 Recuperat	 de:	

Fotografia	de	Carles	Farrarons.	

4.	Explicació	dels	diferents	punts	de	vista	segons	els	subjectes:

4.1	 Entrevista	 sobre	 la	 percepció	 de	 les	 associacions	 de	 protecció	 i	 preservació	 del	

territori,	a	“Salvem	el	Golfet”

L’objectiu de l’associació “Salvem el Golfet” és el de la defensa 

i conservació del paratge del Golfet de Calella de Palafrugell 

(Baix Empordà), espai litoral de la Costa Brava d’excepcional 

bellesa paisatgística, atès que és un patrimoni comú natural i 

cultura que convé preservar i utilitzar racionalment en benefici 

de les generacions presents i futures. 

Entrevistada Margarita Riera Camps (presidenta de 

l’associació).
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Als inicis del que coneixem com a 

Costa Brava era una zona on únicament  

hi vivien pescadors. Com creu que ha 

augmentat la urbanització a la zona 

costanera al llarg dels anys?    

Irregularment  i segons  models  ben 

diferents	 de	 	 creixement.	 	 No	 	 és	 	 el		

mateix	 la	 	 densificació	 	 	 a	 	 Calella	 	 que	

les		urbanitzacions	de		nova		creació		com	

Aigua	Xelida	 	a	 	Tamariu,	ni	 	el	 	Passeig		

de Palamós  i Sant  Antoni  que el passeig  

de	 Llafranc.	 	 	 La	 	 tendència	 	 actual	 	 és		

la	 densificació	 	 i	 la	 	 pressió	 urbanística	

sobre		els		espais		protegits.		La		deficient		

aplicació	de		les		normatives		urbanístiques,	

la		manca	de		vigilància	i	control	 i	 l’escàs		

nivell	d’autoexigència	que		es		fa		visible		en	

les	abusives		ocupacions	de		la		via		pública			

per  establiments de  restauració  amb  

cuines	 	 diminutes	 i	 cambrers	 ocasionals,	

sense	 	 formació	 i	 	 	mal	 pagats	 que	 	 són	

incapaços		de		donar		un	bon	servei.

Podria arribar a perjudicar els residents 

aquesta urbanització constant a la costa 

o un augment desmesurat del turisme?

La		pressió		sobre		els	espais		no		urbanitzats		

i	especialment		protegits		és		tan		forta		que	

el	Parlament	de	Catalunya	està		redactant		

una	modificació	de	la	llei	d’urbanisme	per		

poder  donar  sortida  a certs interessos 

frustrats...

Hem		vist		fracassar		el		projecte	del	“Bulli”			

en	 	 zona	 	PEIN	 	al	Cap	 	de	Creus	 	però		

ara		La		Caixa		pretén	fer		un	auditori		en	

una		situació		urbanística		similar...	amb		el	

recolzament	del	Parlament.

Val  la  pena  que et  documentis  sobre  

aquest	 	 tema	 	 d’actualitat	 i	 	 que	 	 sens		

dubte		tindrà		conseqüències		ben		aviat...

Quins creu que  són els  efectes positius 

per als   residents?

Com	 més	 	 densitat,	 	 millors	 	 serveis.		

Escoles,	 Hospitals,	 cultura,	 oci....	

L’ensenyament	 públic	 ha	 	 evolucionat,	

a	 	 Palafrugell	 	 s’	 ha	 	 establert	 un	 	 cicle		

formatiu	de		batxillerat		que	permet		assolir	

la	 	 titulació	 homologada	 	 per	 a	 	 estudis		

superiors	 a	 	 França...	 on	 per	 	 cert,	 els		

estudis	 	 universitaris	 	 són	 	 fins	 a	 	 tres		

vegades		més		econòmics		que	aquí.		Això		

difícilment	hauria	sigut		possible		sense		la		

presència del turisme  i  la  necessitat de  

comunicar  entre  persones.
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Per	 	 altra	 	 banda,	 el	 	 turisme	 	 atrau	

treballadors		d’altres		llocs		del		país		i	de		

fora.		Això		crea		un		tipus	de		cosmopolitisme		

especial.	Els		nens		coincideixen		a	l’institut		

però		al	final	cadascú	es		queda		a	casa.		

No	 hi	 ha	 	 gaire	 	 interacció	 	 transversal		

entre	 	grups	 	socials	diferents	 	 fora	 	dels		

nivells	d’ensenyament.		La		indiferència		és		

total	i	la		tendència	és		cap	a	la	segregació		

en		grups	de		població:		la		línia	de		costa		i	

l’interior	rural	de	segona	residència		com	a		

grup		servit		per		una		banda	i	l’interior	urbà	

i	empobrit		com	a		grup		servidor.		A	més,	

destacar	 que	 	 a	 	 Palafrugell	 hi	 ha	 	 dues		

cavalcades	de		reis:		una		a		Llafranc		i	una		

altra  a la Vila.       

Existeixen vàries lleis en contra 

d’urbanització a la costa com el PEIN, 

diversos “Debats sobre la Costa Brava” 

que pretenen aturar la massificació 

urbanística en zones protegides i 

costaneres. Creieu que ajuden realment 

a la preservació d’aquestes zones?

Les	lleis		no	són		contra	l’urbanisme		sinó	

que	són	lleis	d’urbanisme.	Els		espais		no	

urbanitzats	 	són	a		 l’urbanisme		el	que	el	

silenci	és		a	la	música.

Certament,	l’existència	de	les		zones		PEIN	

ajuden	 a	 la	 	 preservació	 de	 les	 	 zones		

no	 	 urbanitzables	 	 des	 del	 punt	 de	 vista	

de la deixadesa  perquè  la  majoria dels 

propietaris	 	 en	perden	 	 l’interès	 i	 queden	

inactives,	intocades	i	bastant	en	l’oblit	dels		

habitants.	És		curiós		el	cas	de		Tossa		de		

Mar on  arran  del  projecte de  construcció 

d’un		port	(que		afortunadament	no	es	farà)		

s’han	adonat		que		a		menys	de	10	minuts	

a  peu del  centre  tenen uns espais PEIN  

formidables	(el		paratge		dels		Cards)		en		

perill		de		ser		urbanitzats.	

Cal	 una	 	 actitud	 	 més	 	 activa	 	 per	 a	 	 la		

conservació	d’aquests		espais		que		estan	

en	canvi	 	 constant	 	a	 	 l’albor	 	del	 	 clima.		

Calen	 polítiques	 que	 	 ajudin	 	 a	 fomentar	

el	 seu	 	 manteniment	 	 per	 la	 	 via	 de	 la	

“humanització”		de	les		seves		vores,	que		

és		ben	diferent		del		sentit		d’urbanització.	

Una		zona		PEIN	és	sempre		un	jardí		botànic	

insertat		en	un		paisatge	de		privilegi	obert	

i	caldran		estímuls		en		organitzar	tasques		

de	manteniment	que	vagin	més		enllà		de	

la		venda	dels	troncs	dels		arbres		per		a		

“pellets”,	que		és	l’única		sortida		que		s’hi	

ha	 	 trobat	 	fins	 	ara...	 	La	 	clau	 	està	 	en	

les	 	 generacions	 	 més	 	 joves	 i	 la	 	 seva		

aportació  social.
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La gran majoria dels habitants dels 

pobles costaners són habitatges de 

segona residència que hi habiten 

únicament dos mesos d’estiu. Creu que 

aquest turisme és positiu o negatiu?

El		turisme		evoluciona		des	de	la	propietat		

al		lloguer.	No		és		tan	important		ara		ser		

propietari	d’una		casa	o		una		barca			sinó	

que	el	que	importa		és		tenir	la		possibilitat		

de	 llogar	 quan	 	 convé.	 	 La	 	 globalització	

i	 la	 	 facilitat	 de	 	 transports	 	 redueix		

l’estacionalitat.	Les		festes		i		vacances		a	

la	 	 resta	 	 de	 	 països	 d’Europa	 	 és	 	molt		

superior	 	 que	 	 aquí	 encara	 que	 ells	 	 es		

pensin	que	és		al	revés.		Estan		molt		més		

ben	 	organitzats	 	 i	 les	vacances	 	 infantils	

molt	 	 més	 repartides	 	 i	 	 això,	 	 afavoreix		

la	 	mobilitat	 de	 les	 	 famílies	 	 i	 el	 lloguer		

ocasional.

Per		contra,	el	lloguer		té		una		component		

d’afebliment		en	els		vincles		amb		el		lloc	i		

una  certa  depredació  que  cal  compensar  

amb	 algun	 tipus	 d’impost	 que	 permeti	 la		

restitució		del	medi		ambient		que		els		ha	

de  suportar.

Per	 	 altra	 	 banda,	 l’efecte	 del	 	 turisme	

de	 	 lloguer	 fa	 	 que	 es	 segreguin	 moltes		

finques		familiars		per		obtenir-ne		unitats	

de  lloguer  que  generin rendes  per 

al	seu		manteniment.	Això,	que	en	principi	

no		hauria	de		ser	 	negatiu	 	en		un		nucli		

consolidat	 	 com	 	 Palafrugell,	 és	 	 molt		

pervers	 	 a	 les	 	 zones	 	 de	 costa	 	 perquè		

donen	puntes	de		concentració	d’habitants	

amb		necessitats	de		serveis			inabastables		

en	certes		èpoques		de	l’any.

En	 resum,	 	 els	 	 municipis	 	 costaners		

que depenen del turisme  són  municipis  

esquizofrènics	 	 	que	 	 	estan	 	adormits	 	 	 i	

esclaten	successivament.

Una de les coses que atrau el turisme 

és el paisatge abrupte i verge de la 

costa. Creu que el turisme es podria 

acabar si se sobrepassa aquesta 

urbanització en la zona costanera i 

afectar negativament?

Efectivament,	es		pot		matar		la		gallina....		

i	 	 en	 	algunes	 	 zones	 	 ja	 	ho	han	 fet.	La		

gent	 	 marxa,	 	 però	 	 en	 ve	 	 d’altra.	 	 Els		

valors		varien	i	moltes		vegades		la	gent		es		

conforma		amb		ben		poca		cosa.		Massa		

poc:		sol		i		platja		i	que	no	els		emprenyin.		

Per		això		s’aguanten			models		com	Salou	

i	l’Arenal	a		les		Balears...

Però	 	 també	 	hi	 ha	 	 factors	 	externs	que		

afecten	el		turisme		com	la		“seguretat”.	És	

per		això		que		aquest	estiu		poca		gent		
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anirà		 	a		Turquia,	Egipte	o	Tunísia		 i	 	en		

canvi		aquí		no		hi	cabrem...		mentre		que		

en	aquesta		riba	de	la		Mediterrània		hi	hagi		

tranquil·litat.

 

Coneixen altres associacions que lluitin 

a favor de la protecció del territori a la 

zona costanera palafrugellenca?

“Salvem	 	 el	 Crit”...i	 els	 “Amics	 de	 la	

UNESCO” que  es  preocupen dels  camins 

de ronda.

 

Qui té un interès d’urbanitzar en 

aquestes zones protegides?

Els  grups  empresarials  a la recerca de  

beneficis	a	mig		termini	perquè		tot		allò	que		

no	es		pot		fabricar	té		un	valor		incalculable.	

Fabricar	 	 sòl	 	 edificable	 	 en	 	 zones	 	 	 de		

privilegi		és	un		negoci		formidable.

Ara,	per		exemple,			li		toca		a		“la	Caixa”		

fer		negoci		al		Golfet.

 

Què vol aconseguir l’associació 

“Salvem el Golfet”?

Que	 	 no	 	 es	 	 repeteixin	 les	 	 pífies		

urbanístiques		com	el		Xalet		que	domina			

per	ara		la		Cala		del	Golfet...	que	la

“mutualització”	dels	 	espais	especialment		

protegits	no		distorsioni		la	seva		qualitat...		

El	 	 “negoci”	 de	 l’arquitectura	 	 és	 	 molt		

perillós.	Estudiar	arquitectura,	urbanisme	i		

paisatgisme	 no	 vol	 dir	 	 ser	 	 arquitecte,	

urbanista		i	paisatgista...		Cal		ser		vigilants,	

estar		preparats		i	ser		valents.

Quins cursos d’accions emprendran 

per realitzar-ho?

Hem	 presentat	 	 un	 	 recurs	 	 contenciós		

administratiu,	 al	 Jutjat	 de	 Girona,	 en	

contra	 	 de	 les	 	 obres	 	 que	 s’estan	 duent		

a	 terme	 	al	Golfet.	El	passat	5	d’agost	 ja	

vàrem	presentar	una	Denúncia	Urbanística	

davant	el	mateix	ajuntament	de	Palafrugell,	

que	no	va	tenir	cap	mena	de	resposta	per	

part	 del	Consistori.	Això	ens	ha	obligat	a	

presentar el recurs contenciós.

 

Creu que és possible fer compatible 

l’explotació urbanística i la protecció 

del paisatge?

Ha	 de	 ser	 compatible	 i	 de	 fet,	 s’ha	 de	

retro-alimentar	 	 	 produint	 	 els	 	 recursos		

necessaris	 	 	 com	 	 s’ha	 	 exposat	 	 més		

amunt.
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Mapeig	del	cas	segons	la	percepció	de	l’Associació	a	favor	de	la	preservació	del	territori:

 
Gràfic	11:	Mapeig	del	cas	segons	l’Associació	Salvem	el	Golfet.	Elaboració	pròpia.

Percepció:
- Creuen	que	hi	ha	una	manca	de	vigilància	i	control.
- Hi	ha	una	deficient	aplicació	de	normatives	urbanístiques.
- El	turisme	aporta	millors	serveis	als	residents	(escoles,	hospitals,	cultura,	oci,	

treball...)
- És	necessari	una	actitud	més	activa	per	a	la	conservació	d’aquests	espais.
- Pobles	costaners	depenen	del	turisme	però	dormen	durant	l’any	i	esclaten	dos	

mesos	d’estiu.
- Es	pot	acabar	tot	(turisme	i	característiques	del	territori)	si	se’n	abusa.
- Fabricar	sòl	edificable	és	un	negoci	de	grups	empresarials.
- L’ajuntament	 no	 és	 el	 culpable	 però	 per	 interessos	 econòmics	 afavoreix	 a	

aquests grups empresarials. 
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4.2	Entrevista	sobre	la	percepció	de	l’alcaldia,	el	regidor	d’urbanisme	Xavier	Rangel:

Regidor delegat de Territori i Espai Públic, President 

de la Comissió Informativa d’Urbanisme Camallera (Gi-

rona), 1958. Llicenciat en Geografia. Des del 2003 és 

regidor a l’Ajuntament de Palafrugell, actualment re-

sponsable d’Urbanisme, Serveis Municipals i Medi Am-

bient. Conseller de Medi Ambient al Consell Comarcal 

del Baix Empordà. Les funcions que té delegades són: 

Territori i Espai Públic: La delegació comprèn els actes 

de planificació, impuls i gestió de la matèria i particular-

ment aquells aspectes relacionats amb el planejament 

urbanístic, les llicències urbanístiques, els projectes 

d’execució d’obres públiques de construcció, instal·la-

cions i urbanització, el manteniment del mobiliari urbà i parcs i jardins, la construcció i manteni-

ment d’equipaments municipals, el manteniment del servei de l’enllumenat públic i el foment, la 

planificació, la promoció d’activitats i serveis adreçats a la protecció i defensa del medi ambient.

Als inicis del que coneixem com a 

Costa Brava era una zona on únicament  

hi vivien pescadors. Com creu que ha 

augmentat la urbanització a la zona 

costanera al llarg dels anys? 

Si considerem per “inicis” les primeres 

dècades	 del	 S.XX,	 	 el	 canvi	 ha	 estat	

espectacular;	s’ha	passat	del	de	res	al	tot	

del	moment	actual.		A	Palafrugell,	a	la	zona	

costanera	 només	 existien	 els	 nuclis	 de	

pescadors,	més		o	menys	estructurats,	

sobretot	Calella	 	 i	en	ells	hi	convivien	 les	

primeres	 edificacions	 amb	 les	 barraques	

dels	 pescadors,	 que	 eren	 majoria	 a	

Tamariu	i	a	Llafranc.

Podria arribar a perjudicar els residents 

aquesta urbanització constant a la costa 

o un augment desmesurat del turisme?

Tot	 i	 que	 podríem	 establir	 una	 relació	

directa	entre	més	edificació	i	més	i		millors	

serveis,	 aquest	 aspecte	 no	 és	 gaire	
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contemplat	en	els	nuclis	costaners,	ja	que	

el	seu	gran	objectiu	 inicial	 fóra	 la	segona	

residència		i		els	únics	serveis	necessitats	

ja	 els	 trobaven	 a	 Palafrugell.	 Per	 tant	

i,	 donada	 la	 mancança	 existent	 a	 dia	

d’avui,	aquest	plantejament	de	creixement	

residencial	 fa	 perdre	 qualitat	 de	 vida	 als	

residents en els nuclis costaners.

Creu que són efectes positius per part 

dels residents?

Si	 ens	 referim	 als	 residents	 dels	 nuclis	

costaners,	 els	 efectes	 no	 poden	 ser	

positius,	ja	que	qualsevol	manca	de	serveis	

genera	 aspectes	 negatius,	 ja	 sigui	 pels	

que	 hi	 viuen	 tot	 l’any	 (cada	 cop	més),	 ja	

sigui	pels	que	hi	passen	llargues	estades	

(sobretot	estrangers)	o	pels	que	hi	venen	

per estades de curta durada.

Des de l’ajuntament ajudeu d’alguna 

manera o aporteu alguna facilitat als 

residents durant els mesos caòtics 

d’estiu o els deshabitats mesos 

d’hivern?

L’augment	espectacular	dels	mesos	d’estiu	

(caldria	 potser	 definir	 la	 “calendarització”	

d’aquests	augments	i	la	seva	evolució),	fa		

que	les	“ajudes”		a	les	que	l’ajuntament	

concentra	 els	 seus	 esforços,	 són	 les	

que	 entendríem	 com	 a	 bàsiques:	 és	

imprescindible	 afrontar	 tots	 els	 serveis	

pel	 dimensionat	 de	 població:	 l’aigua,	 la	

seguretat,	 la	 neteja,	 les	 escombraries	 o	

l’enllumenat	 públic	 ha	 de	 mantenir	 els	

criteris	 de	 gestió	 i	 funcionament	 per	 uns	

nuclis	que	poden	multiplicar	per	40		o		50		

la	seva	població.

La gran majoria dels habitants dels 

pobles costaners són habitatges de 

segona residència que hi habiten 

únicament dos mesos d’estiu. Creu que 

aquest turisme és positiu o negatiu?

Acceptant	que	el	turisme,	com	a	tal,	sempre	

ha	de	ser	positiu,	aquesta	modalitat	de	la	

segona	 residencia	 (entesa	 pura	 	 i	 dura	

com	dos	mesos)	és	clarament	positiva	des	

de	la	gestió	i	de	generar	una	oferta	(curta		

i	 intensa)	 però	 clarament	 negativa	 des	

del concepte de territori i de plantejament 

transversal:	 la	 resta	 de	 l’any	 	 hi	 ha	 un	

escenari	buit,	desconegut	de	l’ús	que	se’n	

fa	i	clarament		contradictori	amb	qualsevol	

criteri	social	que	es	vulgui	analitzar.	Tot		i	

això,	 el	 model	 turístic	 actual	 de	 segona	

residència	 és	 cada	 cop	 més	 canviant:	

reduint les estades  i augmentant les 
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freqüències,	 fent	 cada	 cop	 més	 difícil	 la	

quantificació	 de	 les	 necessitats	 	 i	 posant	

sobre	 la	 taula	 el	 pes	 cada	 cop	 més	

significatiu	 d’elements	 complementaris	

en	 la	 presa	 de	 decisions,	 com	 és	 la	

meteorologia.

Quin percentatge d’habitants hi ha a 

l’hivern a Calella de Palafrugell?

Molt	 complicat	 de	 saber-ne	 la	 resposta	

amb	una	exactitud	del	100%;	Tot		i	existir		

un	 cens	 d’empadronats	 pels	 voltants	

de	 800	 persones,	 aquestes	 dades	 no	

són	 reals	 	 i	 obeeixen	 a	 aspectes	 més	

fiscals	 que	 demogràfics.	 El	 nombre	 més	

aproximat sempre dependria  del moment 

de	 la	setmana,	del	moment	del	mes	 i	del	

moment	de	 l’any,	 i	aniria	pels	voltants	de	

250	 persones	 en	 el	 moment	 més	 baix;	

aquesta	comptabilització,	que	sorgeix	dels	

consums	d’aigua,	també	ha	de	contemplar	

aquelles	 persones	 estrangeres	 que	 hi	

passen llargues estades.

Una de les coses que atrau el turisme 

és el paisatge abrupte i verge de la 

costa. Creu que el turisme es podria 

acabar si se sobrepassa aquesta 

urbanització en la zona costanera i 

afectar negativament?

Per descomptat. El turisme entès com 

l’entenem	 ara	 podria	 patir	 molt	 si	 el	

concepte	 paisatge	 tingués	 una	 davallada	

com	 la	 que	 ha	 tingut	 en	 aquesta	 segona	

meitat del segle XX.  En aquest escenari 

(no	desitjat)	crec	que	el	turisme	hauria	de	

canviar	molt,	atesa	la	capacitat	de	càrrega	

del	 territori,	 per	 seguir	 mantenint	 els	

criteris	actuals.	Per	 sort,	 aquest	escenari	

no es contempla ni a mitjà ni a llarg termini 

i	el	creixement,		pel	que	ens	resta	de	costa	

sense	ocupar,	ara	és	impossible.

Quin és el límit d’urbanització en zones 

costaneres com Calella, Tamariu o 

Llafranc?

A	dia	d’avui	el	planejament	ofereix	en	sòl	

urbà	(els	nuclis	costaners	ho	són	tots	ells)	

petites	 fórmules	de	creixement,	en	 forma	

de solars existents  i com a “colmatació” 

dels	espais	ocupats	existents.	Els	límits	de	

creixement	són	els	propis	límits	del	sòl	urbà	

i	que	si	no	hi	ha	un	canvi	en	la	política	de	

planejament	urbanístic	a	nivell	català	en	el	

futur	 (no	desitjable	ni	previsible),	aquests	

límits	no	poden	créixer	més	del	que	hi	ha.
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Queden moltes més zones 

urbanitzables?

Com	a	complement	de	la	pregunta	anterior,	

i	 entenent	 	 com	 a	 “zones	 urbanitzables”	

els	 espais	 dins	 de	 sòl	 urbà	 que	 poden	

tenir	 creixement	 en	 el	 futur	 en	 els	 nuclis	

costaners,	 la	 resposta	és	que	en	queden	

molt	 pocs	 i	 amb	 un	 nombre	 prou	 reduït	

d’habitatges:	a	Calella	la	“continuïtat”	de	la	

urbanització	del	Prat	Xirlo,	la	urbanització	

del	 Golfet	 o	 la	 urbanització	 de	 Mont	

Fina,		són	els	exemples	més	significatius;	

a	 Llafranc	 la	 part	 més	 important	 de	

creixement	 previst	 es	 localitza	 en	 alguns	

solars	de	la	Muntanya	de	Sant	Sebastià	i	a	

Tamariu	de	petites	zones	de	la	urbanització	

d’Aigua	Xelida.

Qui té un interès d’urbanitzar en 

aquestes zones protegides?

A	 dia	 d’avui	 aquest	 interès	 pot	 ser	 que	

vingui	 des	 del	 món	 especulatiu	 o	 des	

d’aquells	 sectors	 que	 demanden	 més	

qualitat	de	sòl	i	del	territori,	manifestat	en	

el	paisatge,		per	poder	edificar.	La	situació	

és	ben	diferent,	 ja	 que	 si	 existeix	 aquest	

interès,	 no	 té	 capacitat	 de	desenvolupar-

se,	ja	que	la	normativa	és	ben	clara	i	no	li	

permet	en	cap	cas	fer	propostes	en	sòl	no	

urbà.

Que creu que volen aconseguir les 

persones que s’hi oposen? Considera 

que ho poden aconseguir?

Haig	d’entendre	 la	pregunta	que	aquesta	

oposició	és	sobre	el	creixement	en	Sòl	No	

Urbà?	Si	és	així,	entenc	que	és	bo	que	hi	

hagi	 col·lectius	 que	 exerceixin	 un	 control	

sobre les administracions que tenen les 

competències	urbanístiques	i,	que	aquest	

control	ha	de	ser	cada	cop	més	estricte.	

Creu que és possible fer compatible 

l’explotació urbanística i la protecció 

del paisatge?

No tant com a “explotació” sinó com a 

“gestió”,	 entenc	 que	 és	 imprescindible	

i	 urgent	 fer-ho	 compatible,	 sobretot	 en	

el	 creixement	 existent,	 ja	 sigui	 aplicant	

mesures	 complementàries	 en	 tot	 allò	

edificat,		ja	sigui	incidint	més	en	la	protecció	

paisatge.	Pel	que	fa	als	creixements	futurs,	

ja	hi	ha	les	eines	per	a	poder-ho	fer.

Hi ha algun altre subjecte que  creu 

poder tenir algun interès però no està 
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mencionat al llarg de l’entrevista?

Per	descomptat,	ja	que	la	importància	d’un	

sol	factor	com	el	turisme		i	la	seva	plasmació	

en	 forma	 de	 creixement	 urbanístic,	 tot	 	 i	

ser	 important	 i	 cabdal,	 no	 ha	 estat	 l’únic	

element	que	ha	intervingut	en	els	resultats		

i	 les	 afectacions	 del	 nostre	 paisatge	 els	

darrers	 50	 anys.	 Des	 d’una	 normativa	

“retrògrada”	 i	 “conservadora”	 que	 ha	 fet	

impossible a les administracions locals 

fer	 una	 política	 intervencionista	 clara	 a	

favor	 del	 paisatge	 (deixant	 com	 a	 única	

porta	 oberta	 l’expropiació	 i	 la	 permuta),	

fins	a	una	política	de	finançament		de	les	

administracions	locals	(sobretot	a	aquelles	

que	es	poden	considerar	com	a	turístiques)	

molt	 	 poc	 efectiva	 i	 molt	 “escanyadora”	

vers	les	seves	finances	que	les	ha	“obligat”	

(no	n’hi	ha	cap	en	tota	la	Costa	Brava	que	

no	 hagi	 caigut	 en	 la	 trampa	 del	 model	

urbanístic)	en	aprofitar	el	valor	que	els	hi	

dóna	la	capacitat	de	gestió	urbanística.

Percepció:

	 -	 L’afluència	de	turisme	fa	perdre	qualitat	de	vida	als	residents.

	 -	 Ajuden	als	residents	amb	les	funcions	bàsiques	i	reglamentàries	que	ha	de	

	 	 complir	un	ajuntament	(enllumenat	públic,	recollida	de	brossa...)

	 -	 El	turisme	de	segona	residència	s’entén	sempre	com	a	positiu.

	 -	 Es	qualifica	com	un	escenari	impecable	a	l’estiu	però	brut	la	resta	de	l’any.

	 -	 No	veu	a	mig	termini	ni	a	llarg	termini	una	massificació	urbanística	que	afecti	

  al turisme.

	 -	 Contempla	únicament	sòl	urbà	dins	el	nucli	de	la	població	,	no	les	zones	

  protegides.

	 -	 És	impossible	urbanitzar	en	zones	protegides.

	 -	 Sembla	estar	a	favor	de	les	associacions	de	preservació	del	territori.

Mapeig	del	cas	segons	la	percepció	de	l’Ajuntament:

En aquest cas no es pot dur a terme el mapeig ja que un dels actors principals no reconeix 

la	massificació	urbanística	com	un	problema,	ni	a	mig	ni	llarg	termini,	i	s’intenta	mantenir	

al marge de la situació.
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4.3 Enquesta sobre la percepció dels residents

Com a conclusions generals de les 

enquestes1	 podríem	dir	 que	 la	 po-

blació	està	dividida,	és	a	dir,	es	dif-

erencien dos grups claus: els resi-

dents que es dediquen al turisme i 

per	tant	prioritzen	el	turisme	davant	

la	 preservació	 del	 paisatge,	 i	 els	

residents	 que	 tenen	 altres	 profes-

sions no relacionades amb el tur-

isme	i	prioritzen	la	preservació	del	territori	perquè	tenen	estima	a	la	seva	terra.	També	ha	

sobtat	que	el	63%	dels	enquestats	aleatòriament	tenen	més	de	50	anys,	per	tant,		podem	

dir	que	la	majoria	de	residents	anuals	de	la	costa	conformen	una	població	envellida.

A	més	a	més,	 les	enquestes	han	 revelat	 que	un	39%	accepta	que	 l’aspecte	natural	 i	

abrupte	de	la	costa	palafrugellenca	s’està	perdent	degut	a	les	grans	urbanitzacions	i	la	

destrucció	del	paisatge.	En	aquest	cas,	es	pot	apreciar	com	la	població	està	al	cas	de	la	

situació	que	està	passant	a	la	costa	i	fins	i	tot,	els	residents	que	defensen	el	turisme	per	

sobre	de	la	preservació,	ho	reconeixen.	

10	 Annex	4:	Enquesta	completa	amb	els	gràfics	correspontents	a	cada	una	de	les	preguntes.
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Actualment,	un	66%	veu	diferències	en	el	seu	entorn	paisatgístic	 i	al	demanar	si	eren	

positives	aquestes	diferències	un	59%	va	respondre	negativament.	A	més	a	més,	al	dem-

anar	si	coneixia	algun	cas	d’urbanització	en	zones	protegides	un	89%	va	respondre	que	

“Sí”.	Per	tant,	ens	mostra	com	els	residents	veuen	i	accepten	que	hi	ha	modificacions	

urbanístiques	en	els	seu	entorn	i	les	qualifiquen	com	a	negatives.

En	relació	al	futur,	un	gran	nombre	d’enquestats	associen	el	futur	amb	característiques	

negatives.	És	a	dir,	creuen	que	si	la	costa	perd	el	seu	encant,	el	turisme	evolucionarà	de	

manera	negativa:	32%	opina	que	deixaran	de	venir	els	turistes,	26%	que	hi	haurà	menys	

i	un	11%	creu	que	el	turisme	adinerat	marxarà	i	canviarà	el	turisme.		
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Finalment,	a	una	de	les	preguntes	obertes	on	es	pregunta	qui	creu	que	es	beneficia	al	

edificar	en	zones	protegides,	un	26%	dels	enquestats	anomenen	a	l’Ajuntament.	És	el	

segon	més	anomenat,	després	de	el	comprador,	això	ens	deixa	veure	que	un	gran	nom-

bre	de	residents	culpa	a	l’Ajuntament	de	la	facilitació	per	urbanitzar	a	la	costa.

Per	tant,	les	enquestes	revelen	que	hi	

ha	dos	grups	molt	diferenciats	segons	

la	 professió	 dels	 residents	 però	 tots	

reconeixen que la continuació de la 

massificació	 urbanística	 de	 la	 costa	

pot perjudicar a una de les majors 

fonts	d’ingressos:	el	turisme	adinerat.	

Una	 de	 les	 dades	 més	 sorprenents	

és	que	una	gran	part	dels	enquestats	

creuen	que	un	dels	majors	beneficia-

ris	és	l’Ajuntament.	Tot	i	això,	un	68%	opina	que	és	possible	fer	compatible	l’explotació	

urbanística	i	la	protecció	del	territori.
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Per	això,	primer	de	tot	s’hauria	de	fer	conèixer	o	impulsar	des	de	l’Ajuntament	alguna	ini-

ciativa	per	protegir	el	territori,	ja	sigui	mitjançant	la	proposta	d’alguna	activitat,	realització	

audiovisual	o	bé,	donant	suport	a	alguna	associació,	per	poder	ensenyar	als	residents	

que	tenen	en	compte	la	protecció	i	preservació	del	territori.	A	més,	s’hauria	de	buscar	un	

equilibri	entre	els	residents,	conscienciar	que	la	protecció	del	territori	no	pretén	enfron-

tar-se	al	turisme	o	abolir-lo,	però	que	la	pèrdua	d’encant	del	paisatge	si	que	podria	ser	

una	conseqüència	de	la	reducció	d’aquest.	

Percepció:

	 -	 Existeixen	dos	grups	diferenciats.

	 -	 La	població	es	cada	vegada	més	envellida.

	 -	 Accepten	que	es	perd	cada	vegada	més	el	paisatge	característic	de	la	zona.

	 -	 Futur	negatiu	o	menys	pròsper	degut	a	la	conseqüent	pèrdua	del	turisme		

	 	 adinerat	que	freqüenta	actualment.

	 -	 El	permís	d’obra	l’ha	concedit	l’Ajuntament	i	el	veuen	com	un	dels	majors		

	 	 beneficiaris	a	l’hora	de	edificar	en	zones	protegides.

	 -	 Possible	equilibri	entre	el	turisme	i	la	preservació	del	territori.

	 -	 66%	accepta	veure	diferències	en	el	seu	entorn,	i	un	59%	pensa	que		 	

	 	 aquestes	diferències	no	són	positives.

	 -	 89%	coneix	algun	cas	d’urbanització	en	zones	protegides.



62

	 	 	 	 				La	massificació	urbanística	a	la	costa	palafrugellenca

Mapeig del cas segons la percepció dels residents enquestats:

Gràfic	19:	Mapeig	del	cas	segons	els	enquestats	(residents	de	la	zona	costanera	palafrugellenca).	

Elaboració	pròpia.
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5.	Tipologia	del	conflicte:

Dins	 les	 tipologies	mixtes	 i	 tenint	 en	 compte	 la	 classificació	 de	Morton	Deutsch,	 que	

ajuda	a	 reflexionar	 sobre	cada	una	de	 les	percepcions	dels	 subjectes.	Així	 doncs,	M.	

Deutsch	comença	distingint	tres	grans	grups:

	 I.	 Aquells	en	els	que	el	conflicte	està	en	la	realitat	i	es	percep	per	les	parts.

	 II.	 Aquells	en	els	que	el	conflicte	no	està	en	la	realitat	però	es	percep	per	les		

  parts.

	 III.	 Aquells	en	els	que	el	conflicte	està	en	la	realitat	però	no	és	percebut	per		

  les parts.

A	més,	també	identifica	tres	variants	de	falta	de	percepció,	és	a	dir	que	no	percebem	un	

conflicte,	o	d’error	de	percepció,	que	percebem	un	conflicte	diferent:

	 I.	 Situació	contingent:	es	produeix	quan	les	parts	no	reconeixen	l’existència		

	 	 d’alternatives	per	poder	resoldre	el	conflicte.	La	rigidesa	de	la	percepció			

	 	 dels	subjectes	dificulta	que	identifiquin	altres	alternatives	que	permetin	la		

	 	 satisfacció	dels	objectius.	És	a	dir,	hi	ha	alternatives	en	realitat	però	no		 	

	 	 són	capaços	de	veure-les.

	 II.	 Objectius	subjacents:	una	falta	o	error	de	percepció	es	produeix	per	un	

	 	 tema	subjacent	quan	les	parts	no	poden	identificar	l’objectiu	que	els	fa		 	

	 	 cofrontar	la	seva	percepció	d’incompatibilitat	cap	a	altres	aspectes	de	la

	 	 relació.		Per	tant,	els	subjectes	estan	en	conflicte	per	un	tema	sense	

	 	 donar-	se	compte	que	hi	ha	alguna	cosa	subjacent	que	és	l’objectiu	que		 	

	 	 desitgen	aconseguir	finalment.

	 III.	 Parts	en	conflicte:	una	altra	falta	o	error	de	percepció	és	quan	els		

	 	 subjectes	identifiquen	de	manera	errònia	els	actors	implicats	en	el		 	

	 	 conflicte.	També	pot	traduir-se	en	una	percepció	equivocada	del	tema	en		

	 	 disputa,	quan	un	actor	té	un	conflicte	amb	algú	per	qui	és	i	no	pel	que	vol.	
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Dins	les	sis	tipologies	de	conflicte,	m’ha	costat	definir	a	quin	encaixaria	el	conflicte.	Dubtava	

entre	 la	possibilitat	de	ser	un	conflicte	contingent	o	 latent	degut	a	que	 l’ajuntament	no	

percep	 la	massificació	urbanística	 com	un	 conflicte,	 sap	 i	 entén	que	 les	associacions	

estan	en	contra	de	l’alcaldia	però	ho	relata	com	un	fet	de	“no	es	pot	tenir	a	tot	el	món	

content“	i	tampoc	sap	que	els	residents	tenen	interès	a	conservar	el	patrimoni	paisatgístic.	

Per	 tant,	 nosé	 si	 classificar-lo	 com	 a	 contingent	 porquè	 hi	 ha	 una	 alternativa	 per	 fer	

compatibles	els	objectius,	tot	i	que	les	parts	no	veuen	que	seria	la	execució	del	projecte	

de relacions públiques o publicitat.

O	bé,	latente	ja	que	no	percep	la	realitat.	Aquest	no	percep	la	incompatibilitat	d’objectius	

degut	 a	 que	 no	 parlen	 entre	 ells	 sinó	 que	 l’ajuntament	 	 es	 comunica	 de	 manera	

unidireccional	cap	a	la	població	y	segons	l’associació	no	ha	rebut	notícies	de	l’ajuntament.	

Finalment,	 com	 a	 analista	 del	 conflicte,	 es	 pot	 determinar	 que	 el	 cas	 és	 un	 conflicte	

contingent,	ja	que	suposa	una	solució	mentre	que	per	a	algunes	de	les	parts	del	conflicte	

es	presernta	com	a	latent	perquè	no	arriben	a	veure	o	ser	conscients	de	la	existència	

d’una	solució.

6. Mapeig del cas

6.1	Qui	són	els	subjectes	implicats	en	el	conflicte?

Els	subjectes	implicats	en	el	conflicte	són:	

 Alcaldia de Palafrugell,	accepta	inicialment	els	permisos	de	construcció	d’un	

terreny	i	els	envia	a	Secretaria	administrativa	per	poder	continuar	amb	les	obres.	

Al	dur	a	terme	el	procés	d’urbanització,	s’endú	un	4%	dels	beneficis.

Associacions a favor de la preservació del territori,	es	manifesten	a	favor	de	

la	conservació	de	paratges	naturals	i	defensa	del	patrimoni	natural	i	cultural	que	

el	conforma.

-

-
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6.2	Què	volen	o	desitgen?

Dins	del	conflicte	cadascun	d’ells	té	un	interès	diferent	dins	del	conflicte:

Turisme adinerat,	és	present	a	la	zona	atret	per	la	bellesa	del	territori	i	busquen	

una	parcel·la	per	convertir-la	en	la	seva	segona	residència.

Secretaria administrativa,	aprova	la	instancia	duta	a	terme	per	l’Ajuntament	i	

dóna	el	vist	i	plau	per	poder	edificar	a	la	zona	corresponent.

Govern,	tindrà	la	última	paraula	al	haver	fet	una	denuncia	sobre	una	edificació	

que	no	s’adapta	al	paisatge	natural.

Residents en contra de la preservació,	estan	a	favor	de	l’entrada	de	turisme	

degut	a	que	les	seves	professions	van	molt	lligades	al	turisme	(hotels,	restaurants,	

botigues...)

Residents a favor de la preservació,	estan	a	favor	de	la	preservació	del	territori,	

donen	suport	a	les	associacions	i	assisteixen	a	les	manifestacions.	

Alcaldia, acabar	les	obres	que	estan	en	curs	i	concentrar	més	les	urbanitzacions	

i	guanyar	més	territori	no	urbà.

Associacions a favor,	evitar	les	construccions	en	curs	i	preservar	el	territori	de	

edificacions	futures	a	la	costa,	en	zones	protegides.

Turisme adinerat,	tenen	la	intenció	de	comprar	parcel·les	vora	el	mar	per	poder	

tenir	una	segona	residència	a	primera	línia	de	mar.

Secretaria administrativa, fer	complir	 la	 llei	 i	acceptar	o	denegar	 les	obres	a	

paratges	no	urbanitzables.

Govern,	fer	complir	la	llei	i	regir-se	pel	POUM	o	altres	lleis	vigents	urbanístiques.

Residents en contra,	volen	turisme	i	que	el	negoci	encarat	al	turisme	funcioni.

Residents a favor, volen	defensar	el	territori	on	viuen	per	no	omplir-lo	amb	més	

residents	estacionals	i	que	es	perdi	l’encant.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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6.3  Per	que	es	necessiten	uns	a	altres?

Es	 necessiten	 els	 uns	 als	 altres	 perquè	 el	 turisme	 adinerat	 té	 un	 interès	 en	 comprar	

parcel·les	vora	la	costa	on	no	es	pot	edificar	en	el	territori	si	no	se	té	el	permís	previ	de	

l’Ajuntament	i	de	la	Secretaria	General.	A	més,	les	associacions	a	favor	de	la	preservació	

del	 territori,	 necessiten	 el	 suport	 dels	 residents	 per	 fer	 ressò,	 per	 arribar	 l’atenció	 a	

l’Ajuntament	i	posteriorment	els	mitjans	i	el	govern.	Els	residents	en	contra	de	la	preservació	

del	territori	es	manifesten	en	contra	perquè	tenen	una	professió	lligada	al	turisme	i	els	

hi	convé	que	aquest	públic	adinerat	visqui	a	 la	zona,	 igual	que	 l’Ajuntament	 ja	que	el	

turisme	és	una	de	les	principals	fonts	d’ingressos	del	poble.

6.4	 	Com	pretenen	aconseguir-ho?

Els	residents	en	contra	de	 la	preservació	donen	el	seu	suport	a	 l’Ajuntament,	 i	aquest	

intenta	que	quedin	zones	no	urbanes	per	la	preservació	del	territori	i	altres,	on	aglomerar	

més	a	la	gent	amb	residencies	més	petites.

Les	associacions	a	favor	de	la	preservació	del	territori	han	dut	a	terme	denúncies	que	

han	arribat	a	tribunals.

La	 Secretaria	 General	 i	 el	 govern	 es	mantenen	 al	 marge	 i	 donen	 una	 autorització	 a	

l’Ajuntament	per	a	construir.

6.5	 .	Quins	recursos	tenen	per	aconseguir-ho?

Els	recursos	de	poder	utilitzats	són	els	següents:

-	 Alcaldia,	agilitzar	les	obres

-	 Associacions a favor,	el	recurs	de	l’advertència	
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6.6  Es	reconeixen	com	interlocutors	els	uns	als	altres?

Sí,	es	reconeixen	com	a	interlocutors	però	degut	a	les	ideologies	i	interessos	dispars	la	

conversació	i	diàleg	entre	aquests	és	realment	difícil.	

6.7	Mapeig	final	del	cas

A	continuació	es	mostrarà	el	mapeig	final	del	conflicte	que	s’ha	tractat,	tenint	en	compte	

la	 informació	 extreta	 del	 marc	 teòric,	 la	 percepció	 dels	 enquestats	 i	 els	 entrevistats	

anteriorment.

 

-	 Turisme adinerat,	un	bon	pressupost	per	invertir	

-	 Secretaria	Administrativa,	institució	poderosa

-	 Govern,	institució	poderosa

-	 Residents en contra,	manifestar-se	en	contra	

-	 Residents a favor,	manifestar-se	a	favor	de	la	preservació	
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Gràfic	20:	Mapeig	final	del	cas.	Elaboració	pròpia.
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Les associacions i els residents a favor,	conformen	un	actor	col·lectiu	degut	a	

que	comparteixen	el	mateix	interès,	impedir	més	obres	a	la	zona	costanera,	i	els	

dos	tenen	capacitat	de	canviar	el	resultat.	Per	una	banda,	les	associacions	tenen	

la	capacitat	 ja	que	han	presentat	un	recurs	al	Jutjat	 i	denúncies	urbanístiques	 i	

si	és	acceptada	hauran	d’abolir	les	obres.	Per	altra	banda,	els	residents	han	dut	

a	 terme	 diverses	manifestacions	 a	 favor	 de	 la	 protecció	 del	 territori,	 han	 estat	

escoltats	i	han	aparegut	a	varis	mitjans	de	comunicació,	sobretot	premsa.	

L’ajuntament i grups empresarials,	 també	 l’entenem	 com	 a	 actor	 col·lectiu	

perquè	encara	que	no	tinguin	exactament	els	mateixos	interessos	són	equivalents:	

l’ajuntament	té	un	interès	focalitzat	en	el	turisme	ja	que	és	la	major	font	d’ingressos	

del	poble	i	també	el	4%	dels	beneficis	que	rep	al	construir	una	edificació	privada.	

Ara	 bé,	 dins	 els	 grups	 empresarials,	 l’interès	 recau	 en	 convertir	 un	 terreny	 no	

urbà	(protegit)	en	urbanitzable	per	poder	edificar.	Possiblement	no	persegueixin	

exactament	el	mateix	objectiu	però	els	dos	prioritzen	el	turisme	i	tenen	un	interès	

en	urbanitzar	a	la	costa.	Pel	que	fa	a	la	capacitat,	els	dos	tenen	poder	per	modificar	

el	resultat.	L’ajuntament	com	a	institució	té	el	poder	de	denegar	o	no	les	obres	i	els	

grups	empresarials	disposen	d’un	gran	poder	econòmic.

Secretaria general,	 la	 identifiquem	com	a	tercer	que	 intervé,	degut	a	que	té	 la	

condició	de	modificar	el	resultat	però	no	té	un	interès	específic	en	aquest	conflicte.	

La	capacitat	amb	que	compta	és	la	de	donar	la	última	paraula	al	demanar	el	permís	

d’obres.	És	a	dir,	després	de	ser	aprovat	a	l’ajuntament	el	permís	d’obres	passa	

a	la	Generalitat	on	la	Secretaria	General	accepta	o	denega	el	permís	d’obres.	Per	

això,	podem	dir	que	sense	tenir	un	interès	específic	en	el	conflicte	té	un	paper	clau	

on	pot	denegar	o	no	les	obres	en	una	parcel·la.

Govern,	pel	que	fa	el	govern	també	l’identifiquem	com	un	tercer	que	intervé,	ja	

que	no	té	un	interès	específic	en	aquest	conflicte	però	pot	modificar	el	resultat.	El	

govern	consta	com	una	institució	amb	molt	de	poder	i	pot	demanar	l’abolició	de	

les obres si accepta la denúncia de les associacions.

-

-

-

-
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Residents en contra, finalment	 els	 residents	 en	 contra	 de	 la	 preservació	

i	 a	 favor	 del	 turisme,	 es	 classifiquen	 com	 a	 tercers	 que	 participen	 perquè	 a	

diferència	dels	anteriors,	ells	sí	que	tenen	un	interès	però	no	una	capacitat	per	

modificar	el	resultat.	És	a	dir,	tenen	l’interès	de	protegir	i	vetllar	pel	turisme	ja	

que	viuen	d’això,	 la	seva	professió	va	totalment	 lligada	amb	el	turisme	i	si	es	

perdés	el	turisme	o	aquest	tipus	de	turisme	més	exclusiu,	de	nivell	alt,	seria	una	

gran	pèrdua	d’ingressos.	Però	actualment,	no	tenen	la	capacitat	de	modificar	el	

resultat	perquè	no	estan	minvant	els	beneficis	econòmics	ni	el	turisme	i	per	això	

no	tenen	una	necessitat	de	manifestar-se.

-
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TERCERA PART

Les relacions públiques en el món dels conflictes

Introducció

En	aquesta	part	es	treballarà	més	a	fons	les	relacions	públiques	des	de	la	seva	evolució,	

els	 principals	 pensadors	 i	 teories,	 la	 seva	 acceptació	 actualment...	També	 s’explicarà	

la	 relació	 entre	 l’origen	 de	 la	 gestió	 de	 conflictes	 i	 la	 seva	 relació	 amb	 les	 relacions	

públiques,	concretament	amb	el	model	bidireccional	de	James	E.	Grunig.

3.1 Relacions públiques 

Al	llarg	de	la	història	de	les	relacions	públiques	trobem	diverses	definicions	que	han	anat	

evolucionant	igual	que	la	professió.	Una	de	les	primeres	definicions	de	relacions	públiques	

va	ser	creada	per	Edward	Bernays,	pioner	mundial	de	les	relacions	públiques	modernes	

publicant	el	primer	llibre	sobre	la	matèria	l’any	1923	titulat	“Cristal·litzant	l’opinió	publica”.	

En	ell,	Bernays	les	relacionava	amb	la	societat	dient	que	“els	tres	elements	principals	de	

les	relacions	públiques	són	tan	antics	com	la	societat:	informant	el	públic,	persuadint-lo	i	

integrant-lo	amb	la	gent	perquè	ambdós	es	beneficiïn”.	

Anteriorment,	 ja	hi	havia	indicis	 i	accions	de	la	figura	d’un	relacions	públiques	però	es	

relacionaven	amb	publicity	de	Phineas	T.	Barnum,	el	model	d’informació	pública	de	Ivy	

Lee,	la	capacitat	persuasiva	i	la	propaganda	de	Bernays...	Però	cap	d’aquests,	es	definia	

com	a	tal	i	les	seves	accions	eren	molt	diverses	i	a	vegades	fins	i	tot,	contràries.	

James	Grunig	(1975)	un	dels	màxims	exponents	a	l’escola	de	Maryland1		es	va	plantejar	

investigar	a	fons	les	pràctiques	de	les	relacions	públiques	i	destacava	per	crear	el	model	

11	 Escola	de	Maryland:	escola	de	pensament	dels	EUA	on	Edward	Grung	imparteix	 la	docencia	i	es	
llegeixen	bona	part	de	les	tesis	doctorals	sobre	relacions	públiques	d’Estats	Units	.
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de	simetria	bidireccional.	Aquest,	era	molt	bo	a	la	teoria	però	no	tant	a	la	pràctica	i	va	ser	

considerat	idealista	i	poc	realista	per	altres	pensadors	de	l’època.	Per	això,	va	renovar-lo	

uns	anys	més	tard	i	va	presentar	el	model	de	motivació	mixta	de	Grunig	(1980)	proposava	

una	teoria	“win-win”	on	consistia	a	crear	una	zona	àmplia	de	diàleg	constant.	Per	poder	

corregir	 la	 renúncia	d’interessos	creant	una	zona	d’estabilitat	on	no	es	 tracta	d’arribar	

a	un	punt	exacte	d’equilibri,	sinó	que	sense	la	renúncia	dels	interessos	propis	es	pugui	

arribar	a	un	punt	de	comprensió,	on	les	parts	puguin	dialogar	i	cooperar.

       

Ara	bé,	la	millor	definició	de	la	practica	moderna	actual	de	les	relacions	públiques	parla	

de	“una	funció	directiva	de	comunicació	a	través	del	qual	les	empreses	s’adapten,	alteren	

o	 mantenen	 el	 seu	 entorn	 com	 el	 propòsit	 d’aconseguir	 les	 metes	 de	 l’organització”	

(Lawrence	W.Long	y	Vincent	Hazelton	2012).	Destaquen	que	les	relacions	públiques	són	

més	que	una	pura	persuasió	i	que	s’hauria	de	fomentar	una	comunicació	bidireccional,	

oberta,	entenent	que	l’empresa	també	ha	de	canviar	la	seva	actitud	al	llarg	del	procés,	

sense que aquest es deixi únicament al públic objectiu.

Per	tant,	tot	i	les	diverses	definicions,	les	relacions	públiques	s’entenen	com	un	procés	

d’accions	deliberades,	canvis	i	funcions	que	impliquen	un	resultat	i	es	podrien	dividir	en	

4	fases	fonamentals	(Wilcox	Cameron,	i	Xifra,	2012):

a)	 Investigació:	és	necessari	recopilar,	analitzar	dades	i	informar-nos	per	poder	fixar	

uns	bons	objectius	per	pal·liar	els	problemes.	

b)	 Planificació:	on	s’identifiquen	els	públics,	es	defineixen	metes	i	objectius,	s’elaboren	

els	missatges	i	s’escullen	les	tècniques	adequades.

c)	 Execució:	on	s’ha	de	dirigir	la	implantació	de	les	activitats	dissenyades	a	la	fase	

anterior. 

d)	 Avaluació:	 es	 mesura	 l’èxit	 d’una	 organització	 en	 la	 difusió	 dels	 missatges	

planificats	als	seus	públics	i	si	s’han	assolit	els	objectius	i	les	metes.	
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Les	àrees	professionals	de	les	relacions	públiques	són	molt	extenses	i	aporten	diversos	

serveis.	 Per	 tant,	 la	 figura	 d’un	 relacions	 públiques	 ha	 de	 ser	molt	 versàtil	 per	 poder	

adaptar-se	a	diverses	situacions.	

Un	dels	elements	clau	és	la	relació	amb	els	mitjans	i	publicity2	,	on	es	treballa	amb	els	

mitjans	de	comunicació	o	bloguers	quan	necessiten	cobertura	informativa	o	bé,	perquè	

actuïn	en	funció	dels	interessos	de	l’empresa.	

També	destaca	l’assessorament	a	directius	respecte	a	polítiques,	relacions	i	comunicació.	

Per	investigar	les	actituds	i	comportaments	amb	el	fi	de	planificar	estratègies	de	relacions	

públiques,	tant	per	crear	una	comprensió	mútua	o	influir	i	persuadir	al	públic.	

A	més,	 han	 de	 saber	 respondre	 a	 les	 preocupacions,	 necessitats	 dels	 treballadors	 o	

membres	de	l’empresa	per	poder	gestionar	una	bona	comunicació	interna,	amb	tots	els	

treballadors	d’una	organització,	i	externa,	amb	els	públics,	una	comunitat...

A	vegades,	les	relacions	públiques	es	desenvolupen	molt	lligades	a	la	política,	com	podria	

ser	la	professió	de	relacions	institucionals,	assumptes	governamentals	o	lobbisme.

O	fins	i	tot,	s’enfronten	a	la	gestió	de	conflictes	potencials	(issues	management)	on	és	

essencial	la	identificació	i	resolució	de	diversos	assumptes	o	temes	que	poden	afectar	a	

l’organització,	empresa,	persona...	entre	d’altres.	

Un	especialista	en	 relacions	públiques	no	només	ha	de	saber	comunicar-se	de	 forma	

clara	 i	eficaç	sinó	mostrar	creativitat,	 iniciativa	 i	sensatesa.	També	és	 important	saber	

prendre	decisions,	resoldre	problemes	i	fer	una	bona	feina	d’investigació.	Les	persones	

que	 escullen	 les	 relacions	 públiques	 com	 a	 professió	 han	 de	 tenir	 una	 personalitat	

oberta,	autoconfiança,	empatia	i	molta	energia.	Han	de	ser	precisos	però	amb	capacitat	

de	treballar	en	equip	i	sempre	oberts	a	noves	idees.

12	 Publicity:	informació	que	un	mitjà	de	comunicació	difon	sobre	activitats,	actes	o	esdeveniments	d’una	
organització	mitjançant	notícies	que	no	subscriu	l’organització	sinó	el	mitjà	de	comunicació,	que	és	qui	con-
trola	el	missatge	i	que	sol	ser	el	resultat	informatiu	d’una	acció	de	comunicació	de	l’organització.	
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Tenint	en	compte	els	factors	que	afecten	a	la	credibilitat	del	professional	de	les

relacions	 públiques	 o	 les	 organitzacions,	 cal	 saber	 com	 aconsegueixen	 influir	 en	 el	

comportament	 i	pensament	del	públic,	és	a	dir,	en	 les	decisions.	Hi	ha	 tres	 fases	ben	

diferenciades	en	un	procés	d’influència:

1. Fase de conscienciació

Els	canals	de	comunicació	de	masses,	com	els	noticiaris	i	altres	informacions	en	ràdio	i	

televisió,	són	els	que	influeixen	més	en	la	primera	fase.	No	obstant,	de	vegades	necessiten	

l’ajuda	de	pàgines	web,	xarxes	socials,	el	boca-orella,

butlletins	informatius,	correus	electrònics	de	recordatori,	entre	d’altres.

2. Fase	d’interès

En	 aquesta	 fase	 ja	 comença	 a	 haver-hi	 un	 cert	 grau	 de	 confiança	 en	 els	mitjans	 de	

comunicació	emprats.	Per	aquest	motiu,	estar	millor	 informats	és	 important	 ja	que	els	

públics	busquen	informació	complementària	per	altres	mitjans	com	Internet.

3. Fase	d’avaluació,	prova	i	adopció

Influeix	l’experiència	personal,	normes	de	grups	d’amics	i	familiars,	més	que	els

mitjans	 de	 comunicació.	 També	 una	 conversa	 amb	 persones	 o	 professionals	 que	 es	

puguin	 considerar	 una	 font	 creïble.	 La	 retroalimentació	 que	 aquesta	 fase	 suposa	 pot	

determinar	 el	 grau	d’adopció	 i	 per	 aquest	motiu	 els	 relacions	públiques	han	de	dur	 a	

terme	estratègies	de	comunicació	basades	en	el	 “cara	a	cara”	 i	 les	campanyes	virals	

(Wilcox,	Cameron	i	Xifra,	2012).

Per	 desgràcia,	 tant	 el	 públic	 com	 la	 premsa	 tenen	 una	 imatge	 molt	 diferent	 de	 la	

professió	d’un	relacions	públiques.	Un	estereotip	freqüent	és	que	constitueixen	un	sector	

professional	on	es	coneix	a	gent	important,	s’acudeix	a	molts	esdeveniments	i	festes,	i	es	

té	una	vida	social	intensa.	Fins	i	tot,	es	relaciona	amb	propaganda,	manipulació	i	inclús	

amb	mentides.	Això	 és	 degut	 a	 que	 la	 professió	 no	 sempre	 es	mostra	 d’una	manera	

encertada	o	 real	 en	els	 continguts	audiovisuals	 com	podrien	 ser	 sèries	de	 televisió	 o	

pel·lícules	(Spin	City,	Sexo	en	Nueva	York,	Kell	on	Earth...).	
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En	el	mercat	global,	el	sector	de	les	relacions	públiques	està	molt	més	desenvolupat	als	

Estats	Units	tan	en	termes	econòmics	com	socials.	Segons	les	estimacions	de	Vernois	

Shiler	Stevenson3	,	el	cost	en	relacions	públiques	als	Estats	Units	ha	crescut	més	d’un	

6%	el	2013,	fins	arribar	a	facturar	més	de	8.000	milions	de	dòlars.	

A	l’àmbit	social	també	està	molt	més	acceptat	i	revalorat	pels	americans	degut	a	que	la	

carrera	de	relacions	públiques	és	una	de	 les	més	demandades	 i	satisfactòries,	com	a	

Espanya	serien	les	carreres	de	medicina	i	dret.	A	més,	una	de	les	àrees	de	les	relacions	

públiques	com	és	el	lobbisme4		està	molt	estès	i	tolerat	als	Estats	Units,	la	paraula	lobby	

va	aparèixer	per	primera	vegada	publicada	als	EUA	el	1830	i	amb	el	pas	del	temps	es	va	

endinsar	en	l’engranatge	polític	del	país.	L’arquitectura	del	sistema	polític	nord-americà	

promou	la	iniciativa	individual	de	que	cada	senador	o	congressista	pot	impulsar	pel	seu	

compte	un	projecte	de	 llei	 i	 sap	que	per	garantir-se	 la	 reelecció	necessita	satisfer	 les	

demandes	concretes	dels	votants,	 la	qual	cosa	dilueix	 la	disciplina	de	partit	 i	en	cada	

decisió	conflueixen	molts	interessos	pel	mig.

Actualment	a	Europa	s’utilitza	el	terme	lobby	de	forma	pejorativa,	en	donar	una	imatge	

d’aquests	grups	totalitaris	i	impositors	dels	seus	idearis.	De	fet,	aquests	grups	han	existit	

sempre	i	són	la	base	de	la	majoria	de	les	ideologies	de	la	societat,	plasmada	en	forma	de	

programes	electorals.	Els	lobbies	millor	organitzats	i	units	són	els	que	s’han	implantat	a	la	

societat,	sent	també	important	el	seu	accés	al	poder	mediàtic	i	la	seva	influència	política.	

No	obstant	això,	és	un	fet	conegut	que	en	nombrosos	àmbits	empresarials	s’utilitza	 la	

influència	indirecta	a	través	del	lobbying		sobre	legisladors	i	polítics	com	a	mitjà	eficaç	

per	aconseguir	polítiques	favorables	als	seus	interessos.

13	 Vernois	Shiler	Stevenson:	Banc	especialitzat	en	la	indústria	de	comunicació	estatunidenc.
14	 	Lobbisme:	és	un	col·lectiu	amb	interessos	comuns	que	realitza	accions	dirigides	a	influir	davant	l’Ad-
ministració	Pública	per	promoure	decisions	favorables	als	interessos	d’aquest	sector	concret	de	la	societat.



76

	 	 	 	 				La	massificació	urbanística	a	la	costa	palafrugellenca

3.2	Gestió	estratègica	de	conflictes	i	les	relacions	públiques

Un	conflicte	pot	adoptar	moltes	formes,	des	d’una	guerra	entre	països	o	una	discussió	

amb	 la	parella.	Ara	bé,	majoritàriament	el	conflicte	 té	 lloc	en	un	mercat	d’idees,	quan	

grups	contraris	s’enfronten	per	temes	com	l’avortament,	les	lleis	d’immigració...	

Molts	s’emmarquen	a	l’àmbit	de	les	relacions	públiques.	Això	significa	que	els	professionals	

del	 sector	 han	 de	 desenvolupar	 diferents	 estratègies	 i	 tècniques	 de	 comunicació	 per	

influir	en	el	curs	conflicte	i	intentar	beneficiar	a	la	seva	organització	i/o	públics.	Existeixen	

4	elements	clau	(Dennis	L.	Wilcox):	

-	 Estratègia: per poder aconseguir uns objectius contrets

-	 Direcció:	acció	deliberada	i	planificada

-	 Competència:	esforçar-se	per	aconseguir	el	mateix	objectiu,	posició	o	premi	

-	 Conflicte:	desacords	o	oposicions	que	el	seu	resultat	podria	ser	una	amenaça	

Les	relacions	públiques	juguen	un	paper	clau	a	la	capacitat	de	les	organitzacions,	amb	o	

sense	ànim	de	lucre,	de	competir	per	uns	recursos	limitats.	Poden	ser	clients,	voluntaris,	

treballadors,	donatius,	beques...	i	entrar	en	conflictes	sans	i	honestos	per	arribar	en	un	

acord	sospesant	els	punts	a	favor	i	en	contra.	Per	això,	és	necessari	que	un	professional	

de	relacions	públiques	sàpiga	identificar	i	gestionar	conflictes	perquè	així,	no	afectin	de	

manera	negativa	a	la	organització	i/o	públics	i	pugui	neutralitzar	l’amenaça	abans	de	que	

pugui	esdevenir	una	crisi.

3.3 Els	efectes	a	la	imatge	i	reputació	corporativa

Un	 conflicte,	 a	 l’igual	 que	 crisi,	 per	 petita	 que	 sigui	 pot	 posar	 en	 perill	 la	 imatge	 i	 la	

reputació	de	l’organització	on	esdevé.	Aquests	dos	valors	intangibles,	cada	vegada	són	

més	valorats	a	la	gestió	empresarial,	presenten	un	grau	molt	alt	tant	de	proximitat	com	

de	similitud	que	resulta	molt	complicat	establir	uns	límits	o	diferències	entre	un	i	altre.
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 Gràfic	21:	Diferències	entre	la	imatge	corporativa	i	la	reputació	corporativa.

	 	Elaboració	pròpia.	Font:	Villafañe	(2003).

Aquestes	diferències	giren	entorn	de	tres	elements	fonamentals.	En	primer	lloc,	l’origen	

de	la	imatge	és	diferent	del	de	la	reputació.	Mentre	que	la	imatge	expressa	la	personalitat	

de	l’empresa,	habitualment	és	el	resultat	de	les	seves	accions	comunicatives,	la	reputa-

ció	té	el	seu	origen	a	la	realitat	i	el	dia	a	dia	de	l’empresa,	és	a	dir,	es	basa	en	la	seva	

història,	projecte	empresarial	i	la	seva	cultura	corporativa.

En	segon	lloc,	la	diferència	està	en	el	caràcter	estructural	i	permanent	en	el	temps	de	la	

reputació	davant	un	caràcter	més	conjuntural	i	episòdic	de	la	imatge.	

I	finalment,	degut	a	que	la	majoria	d’investigacions	que	es	realitzen	sobre	la	imatge	es	

basen	en	determinades	percepcions	que	els	públics	poden	tenir	de	l’empresa,	en	canvi	

la	reputació	es	pot	verificar	objectivament	a	través	de	variables	definides,	mitjançant	un	

índex	de	reputació	corporativa.

En	conseqüència,	poden	existir	diferències	entre	un	concepte	i	l’altre,	però	no	deixen	de	

ser	consecutius,	ja	que	la	reputació	és	el	reflex	d’una	imatge	positiva	que	s’ha	consolidat	
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al	llarg	dels	anys.	Però	també	és	cert	que	no	només	es	necessita	temps	per	aconseguir	

una	reputació	consolidada	i	excel·lent,	sinó	que	també	hi	influeix	l’estructura	i	el	caràcter	

de	l’empresa.	

Quan	 l’empresa	es	veu	 implicada	en	un	conflicte,	 inicialment	es	posa	a	prova	 la	seva	

capacitat	de	reacció,	els	seus	sistemes	 i	estructures,	afectant	a	primera	 instància	a	 la	

imatge	que	els	seus	públics	tenen	d’ella.	Ja	que	la	imatge	corporativa	és	una	estructura	

mental	que	els	públics	han	anat	formant	com	a	conseqüència	dels	inputs	comunicatius,	

com	els	mitjans	de	comunicació,	públics	i	a	la	vegada	la	pròpia	empresa.	

La	reputació	va	lligada	a	la	responsabilitat	que	manifesta	per	part	de	l’organització	amb	

la	societat.	Les	seves	accions	i	comportament	al	llarg	del	conflicte	donaran	a	conèixer	la	

seva	identitat	corporativa,	“know	how”1		i	el	seu	compromís	amb	valors	socials,	contribu-

ció	a	protegir	el	medi	ambient	i	a	preservar	els	objectius	en	els	quals	opera,	són	factors	

clau	que	definiran	la	reputació	i	la	imatge	corporativa	de	qualsevol	empresa.	

Al	llarg	del	conflicte,	tan	la	reputació	com	la	imatge	d’una	empresa	poden	sortir	perjudi-

cades	per	una	mala	conducta	o	bé,	per	una	mala	praxis	i	com	ja	s’ha	mencionat	ante-

riorment,	és	molt	difícil	revertir-ne	els	efectes.	Degut	a	que,	si	el	públic	(imatge)	i/o	els	

treballadors	(reputació)	desconfien	o	rebutgen	una	marca	moltes	vegades	es	pot	donar	

per	acabada.	Fruit	d’això,	 la	gestió	de	conflictes,	proporciona	a	 les	empreses	 la	millor	

solució	enfront	un	gran	número	de	crisis	gràcies	a	 les	seves	característiques	d’antici-

pació	i	prevenció	cap	als	conflictes	que	poden	afectar	a	les	activitats,	imatge	i	reputació	

de les empreses.

15	 	Know	how:	manera	de	ser	i/o	manera	d’actuar,
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3.4	Model	de	simetria	bidireccional	

Així	doncs,	podríem	valorar	el	model	de	simetria	bidireccional	com	un	antecessor	de	la	

teoria	de	conflictes	que	coneixem	a	 l’actualitat	 i	que	el	 relaciona	estretament	amb	 les	

relacions públiques.

Grunig	i	Hunt	(1975)	defensava	que	era	necessari	una	simetria	perquè	no	hi	hagués	con-

flicte	entre	l’organització	i	el	públic	al	qual	es	dirigia,	per	poder	trobar	un	punt	de	suport	

i	tinguessin	interessos	comuns	i	transparents.	En	comptes	de	la	asimetria,	com	defen-

saven	altres	pensadors	com	Bernays,	on	es	tractava	d’ocultar	certa	informació	a	l’altra	

part	(els	públics),	per	poder	jugar	amb	avantatge	i	així,	convèncer-los	i	persuadir-los.	

A	més,	 d’una	 comunicació	 bidireccional,	 la	 necessitat	 de	mantenir	 un	 diàleg	 amb	 els	

públics	i	no	només	expressar	el	que	volem	o	sentim	sense	esperar	un	feedback	de	l’altre	

interlocutor. 

Aquests	dos	elements	són	necessaris	a	l’hora	de	gestionar	conflictes,	inicialment	que	no	

s’amagui	informació	i	mantenir	un	diàleg	obert	amb	l’altre	interlocutor.	

Però	aquest	model	de	Grunig	i	Hunt	(1975)	no	van	escapar	de	judicis	crítics.	Sinó	que	

van	rebre	dures	crítiques	de	grans	pensadors	com	Mallinson,	Van	der	Meiden	al·legant	

que	el	terme	simètric	connota	objectivitat	i	neutralitat,	una	organització	no	pot	desvincu-

lar	les	seves	activitats	comunicatives	dels	interessos	més	remots	i	es	percep	com	una	

amenaça	al	seu	poder.	Però	també	va	tenir	seguidors	a	favor	del	model	com	J.	Xifra	i	

Leichty	i	Springston,	que	defensaven	que	el	model	simètric	no	s’equiparava	a	una	sub-

missió sinó que “el concepte de simetria implica directament un equilibri dels interessos 

de	l’organització	i	dels	públics”(J.Xifra	1996).	

Seguidament	Grunig	(1980)	va	modificar	la	teoria	i	van	idear	la	teoria	de	motivació	mixta,	

que	encara	s’apropa	més	a	la	resolució	i	gestió	de	conflictes.	On	proposava	una	relació	

“win-win”,	és	a	dir,	les	parts	havien	de	cedir	per	poder	arribar	a	un	acord	però	sense	re-
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	 Gràfic	22:	Esquema	de	l’actuació	del	model	de	motivació	mixta.	Elaboració	pròpia.	

Una	de	les	mancances	d’aquest	model	és	que	no	contempla	que	és	necessari	l’existència	

d’una	alta	capacitat	i	voluntat	per	escoltar	a	l’altra	part	i	sobretot	hi	ha	d’haver	la	intenció	

de resoldre el problema.

Moltes	 vegades	al	 esclatar	 un	 conflicte	 les	 parts	 no	 volen	escoltar	 la	 versió	 de	 l’altra	

part	perquè	els	perjudica	 i	 tenen	uns	 interessos	molt	diferents	dels	seus.	Per	això,	és	

necessari	que	les	dues	bandes	estiguin	disposades	a	escoltar-se	i	comprendre’s.		

També	és	important	reunir	a	les	dues	parts	per	poder	dialogar	i	arribar	a	una	relació	“win-

win”	quan	ambdós	tenen	la	intenció	de	solucionar	el	conflicte.	Ja	que	d’aquesta	manera	

pararan	atenció	a	les	raons	i	objectius	principals	de	l’altre	individu	o	grup	i	no	mostraran	

una	 faceta	 d’indiferència,	 negació,	 rebuig,	 violència...	 i	 hi	 haurà	 més	 possibilitats	 de	

resoldre	i	arribar	un	acord	al	llarg	del	conflicte.

nunciar	als	seus	interessos	a	la	negociació.		D’aquesta	manera,	poder	entendre	l’altra	

part	i	establir	una	zona	d’equilibri	amb	un	cert	marge	de	maniobra	i	així,	es	puguin	con-

ciliar	els	seus	interessos.	Grunig	(1980)	ho	definia	com	“la	gestió	d’un	conflicte	entre	una	

organització	i	els	seus	skateholders	rellevants”.
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3.5	Resolució	de	conflictes	i	relacions	públiques

Davant	 la	 naturalesa	 de	 la	 contínua	 interacció	 humana	 és	 inevitable	 que	 apareguin	

conflictes.	Per	això,	la	seguida	comunicació	de	les	organitzacions	amb	els	seus	públics	és	

conflictiva,	actualment	o	potencialment.	Són	evidents	i	necessaris	diferents	punts	de	vista,	

juntament	amb	els	interessos.	Fins	i	tot,	a	l’hora	de	comunicar,	dialogar	i	 interaccionar	

diverses	parts	amb	objectius	diferents.	

El	conflicte	necessita	ser	gestionat	mitjançant	la	comunicació	i	una	gestió	descrita	com	

un	 conjunt	 d’elements	 homogenis	 delimitat	 per	 la	 asimetria	 (competició)	 i	 la	 simetria	

(col·laboració).	

	Així	doncs,	s’aplica	considerar	 la	 funció	negociadora	de	 les	 relacions	públiques	en	el	

sentit	que	la	negociació	va	més	enllà	de	la	persuasió	en	la	busca	d’un	acord	mutu	entre	

les parts.

Plowman	i	altri	(1995)	creen	un	model	de	resolució	de	conflictes	aplicable	a	les	relacions	

públiques,	 d’acord	 a	 cinc	 conductes	 negociadores	 per	 respondre	 davant	 una	 situació	

conflictiva:

I. Competitiva,	una	de	les	parts	imposa	els	seus	interessos	a	l’altra.

II. De	col·laboració,	ambdues	parts	treballen	per	trobar	una	solució	conjunta	sense		

	 haver	de	renunciar	als	seus	interessos	bàsics.

III. De	compromís,	en	resulta	un	acord	alternatiu	que	adopta	un	fragment	de	les		 	

 postures de les parts. 

IV. D’evasió,	una	de	les	parts	abandona	el	conflicte	de	manera	física	o	psíquica.

V. Acomodativa,	una	de	les	parts	cedeix	i	rebaixa	les	seves	aspiracions.

Aquestes	propostes	per	a	la	resolució	de	conflictes	estan	basades	en	el	reconeixement	

de	la	teoria	de	motivació	mixta	i	confirma	que	les	situacions	de	relacions	públiques	són	

quantificables	en	conflictes	d’interessos.

El	disseny	i	la	implementació	de	processos	per	prevenir	o	resoldre	disputes	en	l’àmbit	de	

negocis	i	relacions	públiques,	ajuden	a	augmentar	la	capacitat	del	client	per	desenvolupar-
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se	amb	èxit	en	un	entorn	volàtil.

La	negociació	win-win	(guanyador-guanyador),	o	també	anomenada	integrativa,	és	la	clau	

per	tenir	un	èxit	perdurable	a	la	resolució	de	disputes,	és	el	pol	oposat	de	la	negociació	

guanyador-perdedor,	o	suma	zero	de	la	teoria	dels	jocs.	

Tot	i	això,	Gossen	i	Sharp	(1987)	defensa	que	a	la	resolució	de	conflictes	es	necessita	

més	que	una	comunicació	bidireccional	i	l’aplicació	d’estratègies	de	issues	management.	

És	necessari	investigar	i	identificar	tots	els	stakeholders	afectats	pel	conflicte	potencial,	

recollir	 tota	 la	 informació	 i	 processar-la,	 planificar	 una	 estratègia,	 trobar-se	 amb	 els	

stakeholders	 per	 tenir	 informació	 directa	 i	 establir	 una	 comunicació	 bidireccional	 amb	

totes	les	parts	implicades	i	stakeholders.
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4.	Metodologia

La	metodologia	d’anàlisi		del	meu	treball	es	basa	en	tècniques	qualitatives,		quantitatives	

i	 la	 realització	d’un	mapeig	del	 conflicte.	Per	analitzar	 com	evoluciona	un	conflicte	és	

necessari	 l’eina	bàsica	d’aquest	que	és	 la	realització	del	mapeig.	A	més,	 la	realització	

de	dues	entrevistes	en	profunditat	a	dos	 individus	 rellevants	en	el	conflicte,	el	 regidor	

d’urbanisme	 de	 Palafrugell	 i	 una	 associació	 de	 protecció	 del	 territori,	 i	 finalment	 una	

enquesta	per	poder	reflectir	el	pensament	dels	residents	anuals.

Mapeig de conflictes:

La	realització	del	mapeig	és	l’eina	principal	del	meu	treball	i	on	es	representa	perfectament	

cadascun	dels	seus	subjectes.	És	clau	per	a	la	gestió	de	conflictes	degut	a	que	ajuda	a	

classificar	cadascun	dels	interessos	dels	actors	i	tercers	que	juguen	en	el	conflicte	per	

posteriorment	dur	a	terme	una	resolució	d’aquest.

La	definició	de	mapeig	segons	R.	Calvo	(2014)	seria	entès	com	“l’anàlisi d’una situació de 

conflicte realitzat per una persona que té la intenció d’intervenir en ell. El mapeig inclou 

reflexions, descripcions i reconstruccions conforme a les quals l’operador pot dissenyar 

un pla d’acció que respon les qüestions de què fer?, per què?, per a què? i quan?. 

D’aquesta manera, al dibuixar el mapa de conflictes l’operador o analista pot començar 

a conformar un itinerari d’intervenció”

A	més,	l’evolució	del	mapeig	queda	reflectida	en	diferents	gràfics	i	cada	canvi		influeix	a	

la	seva	resolució	final.	
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Tècnica qualitativa:

A	banda	del	mapeig	de	conflictes	del	cas,	també	em	basaré	en	les	dues	entrevistes	en	

profunditat,	com	a	eina	metodològica	qualitativa,	per	a	poder	justificar	el	rol	que	segueix	

cadascun	dels	actors,	juntament	amb	els	seus	interessos	i	objectius.

Segons	Balcells	i	Junyent	(1994)	l’entrevista	en	profunditat	“és una tècnica de recopilació 

d’informació mitjançant una conversa professional, amb la qual a més d’adquirir-se 

informació sobre el que s’investiga, té importància des del punt de vista educatiu; els 

resultats a aconseguir en la missió depenen en gran manera del nivell de comunicació 

entre l’investigador i els participants en la mateixa.”

Per	a	aquest	treball	he	realitzat	dues	entrevistes	individuals	amb	profunditat	a:	

-	 Sr.	 Xavier	 Rangel:	 Regidor	 delegat	 de	 Territori	 i	 Espai	 Públic,	 President	 de	 la	

Comissió	Informativa	d’Urbanisme	Camallera	(Girona),	1958.	Llicenciat	en	Geografia.	Des	

del	2003	és	regidor	a	l’Ajuntament	de	Palafrugell,	actualment	responsable	d’Urbanisme,	

Serveis	Municipals	i	Medi	Ambient.	Conseller	de	Medi	Ambient	al	Consell	Comarcal	del	

Baix Empordà.

-	 Associació	 “Salvem	 el	 Golfet”:	 L’objectiu	 de	 l’associació	 és	 el	 de	 la	 defensa	

i	 conservació	 del	 paratge	 del	 Golfet	 de	 Calella	 de	 Palafrugell	 (Baix	 Empordà),	 espai	

litoral	de	 la	Costa	Brava	d’excepcional	bellesa	paisatgística,	atès	que	és	un	patrimoni	

comú	 natural	 i	 cultura	 que	 convé	 preservar	 i	 utilitzar	 racionalment	 en	 benefici	 de	 les	

generacions	presents	i	futures.

Tècnica quantitativa:

Després	de	contemplar	diverses	opcions	 l’enquesta	va	semblar	 l’opció	més	adequada	

per	 reflectir	 l’opinió	d’un	actor	col·lectiu	principal,	que	són	els	 residents	anuals.	Tenint	
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en	compte	que	el	nucli	de	Palafrugell	té	una	població	de	20.923	habitants	durant	l’any,	

exceptuant	 els	 tres	 mesos	 d’estiu	 que	 es	 multiplica	 i	 arriba	 a	 uns	 65.000	 habitants	

aproximadament.	Ara	 bé,	 els	 pobles	 de	 Calella,	 Llafranc	 i	 Tamariu,	 que	 pertanyen	 a	

Palafrugell,	únicament	sumen	1.304	habitants,	vaig	creure	convenient	dur	a	terme	una	

enquesta	a	una	mostra	representativa	dels	residents	anuals	de	Calella	(704),	Llafranc	

(311)	i	Tamariu	(289)	1. 

Segons	explicava	Vicenç	i	Eres	J.	(2014),	l’enquesta	és	el	mètode	de	recopilació	de	dades	

primàries	que	es	basa	en	la	comunicació	amb	una	mostra	representativa	d’individus.	És	

la	tècnica	quantitativa	més	usada	per	l’obtenció	d’informació	primària	i	de	qualitat.	

Degut	a	que	 l’edat	de	 la	mostra	de	 l’enquesta	era	molt	àmplia	 (de	18	a	85	anys)	era	

necessari	 seguir	 uns	 paràmetres	 adequats	 al	 nivell	 cultural	 i	 per	 tant,	 l’enquesta	 és	

de	baixa	complexitat,	no	excessivament	 llarga	per	no	desmotivar	a	 l’enquestat,	sense	

incloure	preguntes	comprometedores	ni	desvelant	l’anonimat	de	la	persona	i	totalment	

objectiva.	

	 Gràfic	23:	Taula	amb	les	característiques	metodològiques.	Elaboració	pròpia.	Font:	

	 Vicenç	i	Eres,	J.	apunts	personals.

16 Les	dades	han	estat	extretes	del	padró	municipal	més	actual	que	proporciona	l’ajuntament	de	Pala-
frugell	a	la	seva	pàgina	web	(	www.palafrugell.cat	).	Ara	bé,	podríem	dir	que	les	dades	no	són	del	tot	repre-
sentatives,	segons	Xavier	Rangel	(regidor	d’Urbanisme).	Degut	a	que	consten,	per	exemple,	701	persones	
empadronades	a	Calella	però	segons	el	subministrament	d’aigua	e	il·luminat	en	consten	unes	250	aproxima-
dament	que	hi	visquin	anualment.
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El	tipus	d’enquesta	escollida	va	ser	majoritàriament	una	enquesta	personal	i	via	internet,	

a	una	petita	part	que	no	vaig	poder	contactar	personalment.	Es	va	descartar	altres	tipus	

d’enquesta	com	les	telefòniques,	postals	i	en	establiments,	ja	que	una	enquesta	cara	a	

cara	aportava	un	seguit	d’avantatges	i	ajuda	a	obtenir	una	informació	amb	un	menor	rang	

d’errors.

	 Gràfic	24:	Taula	amb	els	avantatges	i	desavantatges	de	l’enquesta.	Elaboració	pròpia.			

	 Font:	Vicenç	i	Eres,	J.	apunts	personals.

Al	 llarg	 de	 l’enquesta	 consta	 de	 diferents	 tipus	 de	 preguntes	 per	 extreure	 el	 màxim	

rendiment	i	informació	a	l’enquestat:

-	 Preguntes	obertes:	No	es	facilita	ni	es	proporciona	cap	alternativa	de	resposta	a	

	 l’entrevistat.

 Avantatges:	No	es	limita	l’elecció	de	resposta,	permeten	detectar	el	grau	de		 	

	 memòria	i	coneixement	de	l’entrevistat,	de	vegades	s’obtenen	respostes		 	

	 imprevistes	que	enriqueixen	els	resultats.

 Exemple:	Creu	que	és	possible	fer	compatible	l’explotació	urbanística	i	la		 	

	 protecció	del	paisatge?
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-	 Preguntes	tancades:	Faciliten	les	possibles	alternatives	de	resposta.	

 Avantatges:	Eviten	dubtes	i	errors	d’interpretació	i	simplifiquen	el	treball		de		 	

	 camp	i	l’anàlisi	de	resultats.

 Exemple:	La	urbanització	a	la	costa	palafrugellenca	creu	que:	(pregunta			 	

	 dicotòmica)

	 	 o	 Embruta	el	paisatge,	no	hauria	d’estar	permès

	 	 o	 Afavoreix	al	turisme	i	a	l’economia

A	 	 més,	 també	 és	 necessari	 crear	 preguntes	 variades	 per	 destriar	 diferent	 tipus	

d’informació:

-	 Preguntes introductòries:	serveixen	per	crear	ambient	apropiat	per	la	realització	

de	l’entrevista	i	és	necessari	començar	el	qüestionari	amb	preguntes	que	introdueixin	a	

l’entrevistat	en	el	tema	de	la	investigació	creant	aquest	ambient	favorable.

 Exemple:	Quant	temps	fa	que	resideix	a	la	zona?

-	 Preguntes filtre:	 ajuden	 a	 filtrar	 preguntes	 posteriors	 en	 funció	 de	 la	 seva	

resposta.	És	necessari	que	segueixin	un	ordre	lògic	i	coherent	evitant	crear	complexitat	

al	qüestionari	i	a	conseqüència	la	desmotivació	de	l’enquestat.

 Exemple:	Veu	diferències	en	el	seu	entorn	paisatgístic?

	 	 					En	cas	afirmatiu,	són	positives	aquestes	diferències?

-	 Preguntes de control:	tenen	la	finalitat	de	contrastar	i	comprovar	l’exactitud	i	la	

coherència	de	les	respostes	obtingudes.	

 Exemple:	Coneix	algun	cas	d’urbanització	en	zones	protegides?

	 	 					D’ençà	que	va	començar	a	viure	a	la	zona,	ha	notat	algun	canvi	en	el		

	 	 .....paisatge	i	l’urbanisme	costaner?
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La	 finalitat	 de	 l’enquesta	 té	 un	 component	 de	mesura	 d’actituds	 cognitives	 (reflecteix	

el	 coneixement,	 la	 informació	 i	 l’experiència	 de	 l’individu	 enfront	 del	 tema),	 afectives	

(predisposició	emocional	de	l’individu	davant	de	l’objecte)	i	de	comportament	(tendència	

d’acció	de	l’individu	respecte	el	tema	en	qüestió).	Per	poder	identificar	l’opinió	i	el	grau	

de	satisfacció	que	tenen	els	residents	anuals	de	 la	zona	costanera	de	Palafrugell	a	 la	

massificació	urbanística	que	està	patint	la	regió.
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5.	Projecte	d’aplicació	per	a	la	resolució	del	cas

Una	 de	 les	 principals	 funcions	 del	 mapeig	 dins	 la	 gestió	 de	 conflictes	 és	 ajudar	 a	

descobrir	quines	són	 les	veritats	ocultes	dels	subjectes	 implicats.	És	a	dir,	al	 llarg	del	

diàleg,	entrevista,	enquesta...	S’ha	de	saber	interpretar	les	accions,	gestos,	comentaris	

i	fins	i	tot,	saber	fer	la	pregunta	adequada	per	poder	adquirir	més	informació	de	la	que	

inicialment	ens	donen.	Perquè	no	sempre	es	dóna	la	informació	verdadera,	sinó	que	a	

vegades	s’intenta	ocultar	informació	per	vergonya,	timidesa,	modèstia	o	simplement	per	

no	quedar	malament	davant	l’entrevistador.

A	partir	d’aquí,	s’identifiquen	els	pensaments	 i	 les	verdaderes	 intencions	de	cadascun	

dels	subjectes	i	es	poden	descriure	millor	els	seus	interessos	profunds	a	l’hora	de	dur	a	

terme	el	mapeig,	i	no	caure	en	fal·làcies.		

Ara	bé,	un	cop	extreta	tota	la	informació	i	elaboració	del	mapeig,	s’ha	de	trobar	una	solució	

factible	al	conflicte.	Per	això,	a	continuació	s’ha	dut	a	terme	un	anàlisi	de	cadascuna	dels	

errors	que	es	poden	evitar	per	així,	poder	trobar	solució	al	cas	en	qüestió:

 1. Falta de comunicació 

Des	de	l’alcaldia	es	crea	una	comunicació	unidireccional	que	impedeix	que	arribi	el	feedback	

dels	residents	i	les	associacions	i	provoca	que	es	sentin	poc	escoltats	i/o	importants.	A	

més,	com	a	conseqüència	a	aquesta	falta	d’informació	els	residents	el	culpen	com	un	

dels	majors	beneficiaris	de	la	urbanització	en	zones	protegides.	I	les	associacions	a	favor	

de	la	preservació	del	territori	creuen	que	l’ajuntament	només	s’interessa	pel	turisme,	ja	

que	al	presentar	un	recurs	i	denuncia	en	contra	d’un	cas	d’urbanització	no	van	obtenir	

cap	mena	de	resposta	per	part	d’aquest.	

Aquest	 silenci	 perjudica	 a	 una	 institució	 rellevant	 com	 l’ajuntament	 perquè	 desprèn	

una	actitud	poc	activa	 cap	als	 seus	 residents	 i	 aparenta	que	no	és	un	 tema	suficient	

transcendental	per	a	crear	un	feedback	o	una	resposta.	A	curt	termini,	una	contínua	falta	
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de	comunicació	per	part	d’una	 institució	pot	arribar	a	aconseguir	una	mala	 reputació	 i	

imatge	per	part	del	poble	i	perjudicar-lo	a	les	pròximes	eleccions.

 2. Ni	un	és	tan	bo	ni	l’altre	és	tan	dolent

Des	de	l’ajuntament	s’intenta	prevenir	la	massificació	però	degut	a	la	legislació	vigent	del	

POUM	any	19831		encara	queden	terrenys	convertibles	de	no	urbans	a	urbans	a	la	costa	

de	Calella	i	Tamariu.	Això,	és	degut	a	que	anteriorment	la	llei	va	declarar	aquests	terrenys	

com	a	convertibles	i	algunes	parcel·les	encara	ara	n’és	possible	la	compra	i	venda	del	

terreny.	A	més,	les	fronteres	que	separen	un	terreny	amb	un	altre	són	bastant	incertes,	ja	

que	no	existeixen	barreres,	tanca,	mur	o	obstacle	que	ho	delimitin.		

Tot	 i	 que,	 des	 de	 l’ajuntament	 s’intenta	 fer	 bones	 accions	 a	 favor	 de	 la	 preservació	

(arreglar	els	carrers,	augmentar	la	zona	de	pàrquing,	millorar	l’il·luminat	de	nit,	aplanar	

els	camins	de	ronda	per	prevenir	riscos,	impedir	les	allevadisses	de	penya-segats	a	llocs	

transitables...)	però	no	 tenen	 transcendència	perquè	no	arriben	a	ser	 tant	visibles	pel	

poble.	Per	contra,	sí	que	es	veuen	les	noves	edificacions	a	la	costa	ja	que	són	molt	més	

impactants	a	la	vista.

Cal	 recordar	 que	aquests	 petits	 pobles	 de	 costa	 gràcies	 a	 l’augment	 del	 turisme	han	

millorat	 molt	 pel	 que	 fa	 als	 serveis	 (cultura,	 oci,	 supermercats,	 botigues,	 escoles,	

hospitals,	autovia...).	Per	 tant,	aquesta	mala	 reputació	s’hauria	de	prevenir	potenciant	

aquestes	 accions	 positives	 i	 mostrant	 com	 encara	 queden	 espais	 naturals	 protegits	

sense	urbanitzar.	

17 POUM	1983:	El	Pla	d’Ordenació	Urbanística	Municipal	(POUM)	és	una	norma	que	ordena	urbanísti-
cament	 la	ciutat	 i	el	seu	terme	municipal	 i	dissenya	el	seu	desenvolupament	 i	creixement	 futurs.	La	seva	
vigència	és	 indefinida,	però	estableix	unes	previsions	 temporals	per	a	 la	seva	execució,	que	normalment	
abasten	 períodes	 considerablement	 llargs.	En	 el	 POUM	de	 1983	 es	 contemplava	 la	 primera	 intenció	 de	
preservar	el	territori	mitjançant	unes	clàusules	molt	més	estrictes	a	l’àmbit	urbanístic.
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 3. Proporcionar consciència abans que sigui massa tard

Es imprescindible proporcionar consciència del problema a tots els subjectes perquè la 

massificació	de	la	costa	és	un	fet,	tot	i	que	alguns	lluiten	en	contra	d’aquestes	contínues	

edificacions	a	paisatges	naturals	i	protegits,	altres	neguen	l’existència	d’una	urbanització	

excessiva	a	la	zona	costanera.	

S’hauria	de	donar	a	conèixer	 l’evolució	per	veure	el	canvi	que	ha	dut	a	terme	la	costa	

al	 llarg	dels	anys	des	del	 “boom	del	 turisme”	 i	 també	 les	conseqüències	que	hi	haurà	

en	un	futur	si	no	s’atura	aquesta	contínua	urbanització.	S’ha	de	fer	entendre	que	no	és	

necessari	l’existència	de	dos	bàndols:	un	a	favor	de	la	preservació	de	la	costa	i	un	altre	

en	contra	de	la	preservació	per	poder	defensar	el	turisme.	Sinó	que	s’ha	d’entendre	com	

una	idea	conjunta	i	consecutiva,	sense	la	preservació	de	la	costa	no	podrà	persistir	el	

turisme,	i	així	formar-ne	un	de	sol.	

En	 aquest	 cas,	 és	 necessari	 transmetre	 aquesta	 idea	 a	 tots	 els	 subjectes	 implicats	

en	el	cas	perquè	no	 tots	en	són	conscients.	Un	d’ells	seria	 l’Ajuntament,	aquest	nega	

l’existència	a	mitjà	o	llarg	termini	d’una	possible	massificació	urbanística	però	no	és	així.	

Des	d’anys	enrere	ja	es	prevenia	aquest	problema	i	escriptors	i	investigadors	com	Yvette	

Barbaza	(1988)	ja	intentaven	manifestar-se	en	contra	del	boom	urbanístic	i	mencionava	

que	a	llarg	termini	podria	fer	molt	mal	a	la	costa	(vegetació,	fauna,	paisatge...)

A	més	a	més,	com	ja	s’ha	mencionat	anteriorment	es	tracta	d’un	conflicte	que	pot	arribar	

a	 esdevenir	 una	 crisi,	 si	 no	 es	 cuida	 el	 territori	 pot	 arribar	 a	 repercutir	 el	 turisme	 i	 a	

conseqüència	l’economia	de	tota	la	població.

Com	eradicar	el	conflicte	i	mostrar	una	solució:

El	conflicte	no	sempre	es	soluciona	amb	un	acord	o	un	intercanvi	sinó	que	hi	ha	conflictes	

més	elaborats	que	necessiten	el	seu	 temps	per	poder	sanar	el	problema	per	sempre.	

Aquest	cas,	no	es	pot	solucionar	d’un	dia	per	l’altre	sinó	que	necessita	el	seu	temps,	ja	
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que	no	es	pot	eradicar	un	problema	que	va	començar	fa	cinquanta	anys	tan	fàcilment.	

Per	 això,	 les	 relacions	 públiques	 i	 la	 publicitat	 ens	 ajuden	 a	 realitzar	 una	 aplicació	

adequada	 per	 a	 cada	 cas,	 amb	 dos	 fonaments	 bàsics	 la	 comunicació	 i	 la	 creativitat.	

Aquests	ens	ajuden	a	transmetre	un	missatge	clar	i	adequat	al	públic	al	qual	ens	volem	

dirigir	i	amb	un	disseny	visual	atractiu	per	poder	cridar	l’atenció	d’aquest.	A	més	d’utilitzar	

una	comunicació	estratègica	i	persuasiva,	però	sempre	protegint	l’ètica	i	la	deontologia	

per	davant	de	tot.	

A	partir	d’aquí,	el	treball	es	centrarà	en	el	desenvolupament	del	projecte	per	a	la	solució	

del cas: 

1.	 Falta	 de	 comunicació.	 Per	 solucionar	 aquest	 factor	 és	 necessari	 dur	 a	 terme	

una	 acció	 de	 relacions	 públiques	 per	 acostar	 el	 públic	 (els	 residents,	 associacions,	

grups	empresarials...)	a	l’organització	(ajuntament)	per	poder	instaurar	aquesta	relació	

bidireccional. 

 Projecte:	 es	 durà	 a	 terme	 diverses	 accions	 de	 relacions	 públiques:	 inicialment	

es	crearà	un	díptic	que	s’anomeni	 “Parla	amb	 l’alcalde”	que	es	 repartirà	per	diversos	

comerços	del	poble	i	es	recollirà	setmanalment.	S’ha	escollit	el	díptic	perquè:

	 -	 Després	 de	 dur	 una	mitjana	 de	 l’edat	 de	 la	 població	 es	 situa	 en	 uns	 45	

anys.	Per	tant,	ens	trobem	davant	d’una	població	bastant	envellida,	per		 això,	 ens	 hem	

d’adaptar	al	target	i	crear	un	projecte	apte	per	a	tot	tipus	de	públic,	fins	i	tot	els	que	no	

utilitzen	diàriament	les	xarxes	socials.	

	 -	 A	més,	si	alguna	persona	té	un	interès	a	realitzar	una	qüestió	o	pregunta	

es	 mourà	 o	 farà	 l’esforç	 d’escriure	 una	 pregunta.	 D’aquesta	 manera,	 s’intenta	 evitar	

preguntes	o	comentaris	de	mal	gust	o	ofensius.

	 Per	a	la	resposta	de	les	qüestions	s’utilitzaran	dues	vies:	un	blog	i	l’apareixença	

de	les	respostes	a	preguntes	anteriors	al	díptic.	
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La	creació	de	díptics	facilita	que	qualsevol	persona	pugui	escriure	una	pregunta	i	fer-la	

arribar	a	l’ajuntament	per	adquirir	resposta.	D’aquesta	manera,	s’instaura	una	comunicació	

bidireccional	 on	 els	 dos	 col·laboren	 i	 reben	 resposta.	 És	 necessari	 fer	 un	 esforç	 per	

poder	rebre	la	resposta,	d’aquesta	forma,	s’intenta	estalviar	comentaris	ofensius,	com	es	

podríen	trobar	a	les	xarxes	socials,	ja	que	és	molt	fàcil	escriure	un	comentari	de	mal	gust	

sense	moure’t	de	casa.	A	més,	si	la	plataforma	funciona	serà	necessari	la	contractació	

d’un	community	manager.

				Díptic	part	exterior:	Pàgina	1	i	4	del	díptic	“Parla	amb	l’alcalde”.	Elaboració	pròpia.	
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Díptic	part	interior:	Pàgina	2	i	3	del	díptic	“Parla	amb	l’alcalde”.	Elaboració	pròpia.	

2.	 Ni	un	és	tan	bo	ni	l’altre	és	tan	dolent.	Per	ressaltar	que	la	figura	de	l’ajuntament	

no	té	interessos	en	contra	de	la	preservació	del	territori,	serà	necessari	netejar	aquesta	

imatge	i	acostar-lo	al	públic.	

 Projecte:	 Per	 això,	 s’ha	 ideat	 una	 activitat	 des	 de	 l’ajuntament	 que	 es	 durà	 a	

terme	la	temporada	d’estiu	(juny-setembre)	on	conjuntament	amb	l’empresa	Julivia2	,	es	

concertarà	una	petita	embarcació	ecològica	perquè	recorri	el	paisatge	més	verge	de	la	

18 Empresa	 Julivia:	 autobús	 turístic,	 que	 recorre	 fàcilment	 els	 punts	més	 emblemàtics	 del	municipi	
(Calella,	Llafranc,	Tamariu	i	Palafrugell)	sense	necessitat	d’agafar	el	cotxe.



95

	 	 	 	 				La	massificació	urbanística	a	la	costa	palafrugellenca

costa	des	del	Port	de	Llafranc	fins	a	la	costa	de	Tamariu,	passant	pel	mític	far	de	San	

Sebastià	 i	 les	diverses	zones	protegides	de	 la	costa.	Auesta	activitat	enllaça	 l’activitat	

turística	i	la	preservació	del	territori.

-	 La	finalitat	és	que	el	paisatge	prengui	partit	i	s’imposi	el	valor	pel	territori,	la	costa	

recorreguda	és	sòl	no	urbà	i	la	gran	majoria	és	PEIN.	Per	tant,	representa	l’essència	de	

la	Costa	Brava	verge	i	abrupte	que	la	fa	coneguda	arreu	del	món.

Aquesta proposta, s’està treballant a la 

realitat per intentar portar-ho a terme aquest 

estiu. Ara bé, la proposta final i realització 

de la representació gràfica per promocionar 

el creuer, la durà a terme IPEP (Institut de 

Promoció Econòmica de Palafrugell). 

  

Imatge	del	recorregut	que	durà	a	terme	l’embarcació	

turística:	des	del	Port	de		 Llafranc	fins	a	Tamariu.

 

Il·lustració:	 Proposta	 gràfica	 per	 a	 l’embarcació	 turística	 “Viu	 l’essència	 de	 la	 Costa	

Brava”.	
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3. Proporcionar consciència abans que sigui massa tard. Per poder conscienciar 

tots	els	subjectes	implicats	en	el	conflicte	és	necessari	dur	a	terme	una	acció	que	pugui	

arribar	a	cadascun	d’ells.

 Projecte:	Implementar	una	sèrie	de	mupis	al	voltant	de	les	zones		habitades	 i	

nuclis	 de	 població	 on	 es	 compari	 un	mapa	 aeri	 de	 l’evolució	 urbanística	 de	 la	 costa	

palafrugellenca,	abans	i	després	del	boom	turístic(1945	i	l’actualitat).	

-	 La	finalitat	és	que	tots	els	subjectes	implicats	puguin	conscienciar-se	de	l’evolució	

constant	urbanística	a	la	costa	i	de	les	poques	zones	verges	que	queden	a	l’actualitat.

-	 Es	durà	a	terme	un	vídeo	però	amb	la	 intenció	que	es	pugui	 interactuar	amb	el	

mapa	(moure’s	per	diverses	zones,	acostar-ho,	allunyar-ho...)	i	així	cridi	l’atenció	de	la	

gent.3 

	 	 Il·lustració:	Exemple	de	com	seria	el	mupi	portat	a	la	realitat.

El Patronat de Turisme està estudiant la idea per poder dur- ho a terme com a anunci publicitari.

19	 Annex	5:	Representació	del	vídeo.
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6. Conclusions

Realitzar	una	bona	gestió	de	conflictes	és	vital	per	salvar	 la	reputació	d’una	institució,	

o	com	a	mínim,	minimitzar	els	danys	que	aquesta	pot	arribar	a	esdevenir	en	un	 futur.	

També	s’ha	de	tenir	en	compte	quins	són	els	verdaders	subjectes	dins	del	cas	i	quins	són	

els	seus	autèntics	interessos,	fet	que,	moltes	vegades	no	es	mostren	fàcilment	els	seus	

objectius	o	opinions	més	sinceres.	

En	 aquest	 projecte	 he	 pogut	 analitzar	 que	 la	massificació	 urbanística	 és	 un	 fet	 en	 el	

desenvolupament	 de	 la	 costa	 palafrugellenca.	 Però	 malauradament	 no	 tothom	 n’és	

conscient	d’això,	sinó	que	alguns	residents	no	ho	consideren	un	problema	i	l’ajuntament	

no	creu	que	pugui	arribar	a	passar	a	aquesta	zona	de	la	Costa	Brava.	Ara	bé,	si	no	es	fa	

res	al	respecte,	pot	arriba	a	esdevenir	un	problema	greu	i	de	difícil	solució.

És	cert	que	tota	 la	Costa	Brava	en	el	moment	d’auge	del	 turisme	va	prioritzar	el	valor	

econòmic	que	aquest	 representava	que	el	 respecte	pel	 territori.	A	causa	d’això,	es	va	

entrar	en	un	bucle	urbanístic	 i	els	que	no	van	 tenir	gens	de	cura	del	paisatge	es	van	

convertir	en	formats	com	el	de	Lloret	de	Mar	o	Roses.	És	a	dir,	un	passeig	quilomètric	

davant	de	mar	i	unes	pronunciades	edificacions	tot	darrere	que	lluiten	per	ser	l’hotel	més	

alt	i	amb	millors	vistes	al	mar.	

Per	 contra,	 una	de	 les	 zones	que	 s’ha	 conservat	millor	 és	 l’Alt	Empordà,	 la	 costa	 de	

Llançà,	Cap	de	Creus	i	algunes	zones	de	Port	de	la	Selva,	i	el	Baix	Empordà,	la	costa	

palafrugellenca,	part	 de	Castell	 i	Aiguaxelida,	però	si	 no	se’n	 continua	 tenint	 cura	del	

paisatge,	el	gran	encant	de	la	zona,	cada	vegada	s’acosta	més	a	la	semblança	de	Miami	

que	no	pas	de	Sardenya,	com	deia	Josep	Pla.		

Per	això,	hi	ha	una	necessitat	de	 trobar	 l’equilibri	entre	el	 turisme	 i	 la	preservació	del	

territori.	Crec	que	és	totalment	compatible	edificar	i	respectar	el	paisatge,	equivaldria	a	

la	publicitat	i	l’ètica,	poden	anar	de	la	mà	sense	haver	de	passar	una	per	sobre	de	l’altra.

De	 la	 mateixa	 manera	 que	 trobem	 casos	 d’edificacions	 en	 zones	 protegides	 que	 no	

respecten	 gens	 el	 territori	 i	 sense	 gaire	 sentit,	 també	 trobem	 excepcions	 com	 Cap	
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Roig.	Aquest	és	un	cap	de	Calella	de	Palafrugell	on	el	1923	van	comprar	un	matrimoni	

anglosaxó,	hi	van	construir	un	jardí	botànic	i	un	castell,	que	era	la	residència	de	la	parella	

que	va	saber	entendre	la	importància	del	territori	i	que	l’efecte	humà	no	el	perjudiqués	

com a tal.

Aquest	treball	és	una	crida	perquè	no	es	modifiqui	de	manera	desmesurada	i	sense	cura	

la	 costa,	 que	 visqui	 i	 romangui	 així	 perquè	molts	més	 poetes,	 escriptors	 i	 artistes	 es	

puguin	inspirar,	crear	i	sentir-se	a	gust	en	un	lloc	com	Palafrugell.	

Perquè	si	ni	nosaltres	mateixos	respectem	 la	nostra	 terra	 i	el	 lloc	on	vivim	deixarà	de	

tenir	sentit,	encant	i	bellesa.	De	moment,	sé	que	és	un	problema	on	encara	hi	podem	fer	

front,	també	sé	que	molta	gent	se	l’estima	com	per	perdre-ho.	I	vull	que	les	coses	millorin,	

perquè	si	no	ho	fem	nosaltres,	qui?	I	si	no	és	ara,	quan?



99

	 	 	 	 				La	massificació	urbanística	a	la	costa	palafrugellenca

7.	Bibliografia:

Llibres: 

Balcells	 I	 Jungyent,	 J.	 (1994).	 La	 investigación	 social:	 introducción	 a	 los	 métodos	 y	

técnicas.	Barcelona:	Escuela	Superior	de	Relaciones	Públicas,	PPU

Barbaza,	Y.	(1988).	El	paisatge	humà	de	la	Costa	Brava.	Barcelona:	Editorial	Edicions62.

Caldevilla,	D.	(2007).	Manual	de	Relaciones	Públicas.	Madrid:	Editorial	Vision	Libros.

Calvo,	 R.	 (2015).	 Mapeo	 de	 conflictos:	 Tecnica	 para	 la	 exploración	 de	 conflictos.	

Barcelona: Editorial Gedisa.

Fernandez,	 J.	M.,	 i	 Ortiz,	M.	M.	 (2006).	 Los	 conflictos:	 Cómo	 desarrollar	 habilidades	

como	mediador.	Madrid:	Editorial	Pirámide.	

Gonzalez,	A.	H.	(2002).	Marketing	preventivo:	la	comunicación	de	crisis	en	la	empresa.	

Barcelona:	Editorial	S.	A.	Bosch

Regester,	 M.	 and	 Larkin,	 J.	 	 (2008).	 Risk	 Issues	 and	 Crisis	 Management	 in	 Public	

Relations.	Philadelphia:	Kogan	Page.

Remo.	 F.	 Entelman,	 	 (2009).	 Los	 conflictos:	 Hacia	 un	 nuevo	 paradigma.	 Barcelona:	

Editorial Gedisa.

Solano,	L.	F.		(2015).	Responsabilidad	social	y	reputación	en	la	comunicación	corporativa.	

Madrid: Editorial Fragua. 



100

	 	 	 	 				La	massificació	urbanística	a	la	costa	palafrugellenca

Wilcox,	D.	L.,	Cameron,	G.	T.,	i	Xifra,	J.	(2012).	Relaciones	públicas:	Estrategias	y

tácticas	(10ª	edició).	Madrid:	Pearson	Educación.

Xifra,	 J.	 (2000).	 Teories	 i	 models	 de	 les	 relacions	 públiques.	 (3ª	 edició).	 Barcelona:	

Editorial Tres i Quatre.

Xifra,	J.	(2003).	Teoria	i	estructura	de	les	relacions	públiques.	(1ª	edició).	Madrid:	Editorial	

McGraw-Hill.

Xifra,	J.	(2006).	Les	relacions	públiques.	(1ª	edició).	Barcelona:	Editorial	UOC.

 

Pàgines	web	i	notícies:

Institut	 Català	 de	 Cartografia	 (2017).	 Mapa	 topogràfic	 de	 Catalunya	 de	 1983-2011.	

Recuperat	 de	 http://www.icgc.cat/Ciutada/Descarrega/Mapes-antics-Cartoteca-Digital/

Mapes-antics-de-l-ICGC/Mapa-topografic-de-Catalunya-1-5.000-1983-2011	

Arxiu	Municipal	 de	Palafrugell	 (2008).	Premsa	 i	 documentació	d’urbanisme	a	 la	 costa	

palafrugellenca.	 Recuperat	 de:	 http://palafrugell.cat/serveis-ciutadania/arxiu-municipal/

consulta-en-linia/premsa-i-documentacio	

Ajuntament	de	Palafrugell	(s/d).	Consulta	dels	nuclis	de	població.	Recuperat	de:	http://

www.palafrugell.cat/la-ciutat/guia-de-la-ciutat/nuclis-de-poblacio	

Revistes: 

Revista	 de	Girona:	Balanç	 del	 segle	XX	 (1955-2017).	Núm.200.	Girona:	Diputació	 de	

Girona.



101

	 	 	 	 				La	massificació	urbanística	a	la	costa	palafrugellenca

Fotografies	d’arxiu:

[Fotografies	de	Robert	M.	Yerkes].	(ca.	1917-1954).	Robert	Mearns	Yerkes	Papers	(Caixa	

137,	Carpeta	2292).	Manuscripts	and	Archives,	Yale	University	Library,	New	Haven,	CT.

.	F/1861		-	format	1	–		Postal	de	la	platja	de	Llafranc,	aproximadament	anys	30-40	del	

segle XX. 

Foto	Guilera.	Arxiu	Municipal	de	Palafrugell.

.	F/5769	–	1.13.3.	–	Postal	de	la	platja	de	Llafranc,	aproximadament	anys	30-40	del	segle	

XX.

Edicions	Joanola.	Arxiu	Municipal	de	Palafrugell.	Fons	Rosa	Laviña	Carreras.

.	PAL_20-0021	–	Vista	des	de	el	mirador	de	la	muntanya	de	Sant	Sebastià,	aproximadament	

anys	20	del	segle	XX.

Arxiu	Municipal	de	Palafrugell.	Col·lecció		Guillem	Frigola	Plaja.

.	R-04502-364	–	Vista	des	del	mirador	de	la	muntanya	de	Sant	Sebastià,	aproximadament	

anys	50-60	del	segle	XX.

Foto	Josep	Granés	Hostench.	Arxiu	Municipal	de	Palafrugell.	

.	R-01988	-		Postal	de	la	platja	de	Tamariu,	1932-1945.	

Edicións	Joanola.	Arxiu	Municipal	de	Palafrugell.	Fons	Josep	Salvador	Puignau.

Plànols:

Arxiu	Municipal	de	Palafrugell	(1981).	Plànol	turístic	de	les	platges	de	Palafrugell.	Editat	

per	l’Oficina	de	Turisme	de	Palafrugell.	



102

	 	 	 	 				La	massificació	urbanística	a	la	costa	palafrugellenca

Tesis doctorals: 

Enrique,	A.	M.	 (s.d.)	La	comunicació	empresarial	 en	 temps	de	crisis.	 (Tesis	doctoral).	

Recuperat	de	http://www.uab.cat/PDF/PDF_1196343277205_ca.pdf	

Martí,	 C.	 (2006)	 La	 transformación	 del	 paisaje	 litoral	 de	 la	 Costa	 Brava:	Análisis	 de	

la	 evolución	 (1956-2003),	 diagnóstico	 del	 estado	 actual	 y	 prognosis	 del	 futuro.	 (Tesis	

doctoral)	Recuperat	de	http://www.tdx.cat/handle/10803/7899	



103

	 	 	 	 				La	massificació	urbanística	a	la	costa	palafrugellenca

8. Annexos:

Annex	1:	Recull	de	notícies	sobre	la	massificació	urbanística	a	la	Costa	Brava	dins	els	

mitjans de comunicació:
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Annex	2:	Breu	introducció	a	l’urbanisme,	explicació	de	la	tipologia	de	sòls.	

L’urbanisme	és	el	conjunt	de	disciplines	que	s’encarrega	de	l’estudi	dels	assentaments	

humans	per	al	seu	diagnòstic,	comprensió	i	intervenció.	L’urbanisme	utilitza	a	la	geografia	

urbana	com	a	eina	fonamental,	i	intenta	comprendre	els	processos	urbans	a	fi	de	planifi-

car	les	intervencions	per	a	la	qualificació	de	l’espai.

Tipologia	del	sòl	urbanístic

Existeixen	diversos	criteris	de	classificació	de	sòl	(des	de	geològic,	químic,	climàtic,	

genètic...)	però	el	que	ens	interessa	en	aquest	cas	és	la	classificació	entre	el	sòl	urbà	i	

no	urbà.	A	l’inici	del	treball,	i	sense	cap	mena	de	noció	en	l’àmbit	urbanístic,	pensava	que	

únicament	existia	el	sòl	urbà	(on	es	pot	edificar	i	construir)	i	el	sòl	no	urbà	(que	entenem	

com	a	protegit).	Però	indagant	en	el	tema,	vaig	descobrir	que	dins	d’aquestes	dues	clas-

sificacions	n’existeixen	més	subcategories.

Així	dons,	crec	adient	redactar	un	informe	breu	sobre	les	tipologies	de	sòl	per	si	no	es	té	

coneixement	algun	sobre	urbanisme	i	així,	poder	comprendre	més	fàcilment	el	treball.

1.	 Sòl	urbà	consolidat:	anomenat	per	les	parcel·les	edificades	i	els	solars	que	puguin	

quedar	en	les	seves	interseccions	(terrenys	de	llicència	directa)

2.	 Sòl	urbà	no	consolidat:	ve	format	per	aquelles	parts	de	la	ciutat	en	les	quals	són	

precises	operacions	per	completar	la	urbanització	o	es	preveuen	operacions	de	renovació	

urbana.	És	a	dir,	les	parts	de	la	ciutat	que	queden	sense	edificar	i	les	zones	en	les	quals	

el	planejament	prevegi	la	creació	de	nous	edificis,	obertura	de	nous	vials,	zones	verdes,	

places,	equipaments,	dotacions,	etc.

-	 PEIN	(també	inclou	Xarxes	Natura	2000	o	ZEPA	d’aus):	Terreny	protegit	i	espai	

d’interès	natural,	considerat	el	nivell	de	protecció	màxim.	És	a	dir,	s’estableix	un	sistema	

d’espais	naturals	protegits	representatiu	de	la	riquesa	paisatgística	i	la	diversitat	biològica	
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del	territori	de	Catalunya,	i	es	dóna	una	protecció	bàsica	a	aquests	espais.	Per	tant,	és	un	

terreny	no	urbanitzable.	

-	 Pla	Especial	Urbanístic:	és	un	sòl	destinat	no	urbanitzable	però	si	que	és	conre-

able	i	es	pot	aplicar	el	món	de	l’agricultura,	de	competència	municipal.	Té	com	a	virtut	

que	no	pot	transformar-se	en	un	futur	a	un	sòl	diferent.			

-	 Solar	o	de	protecció	territorial:	és	un	concepte	més	complexa,	normalment	re-

quereixen,	no	només	els	elements	d’urbanització	bàsics	propis	del	sòl	urbà,	sinó	també	

els	complementaris,	com	poden	ser	els	de	encintat	de	voreres	o	enllumenat	públic.	És	

necessari	que	compti	amb	els	requisits	per	ser	solar	abans	d’edificar	o	bé	abans	d’ocupar	

l’edificació,	doncs	és	possible	que	la	llicència	d’obres	inclogui	les	obres	necessàries	per	

convertir	la	parcel·la	en	solar.	

Tots	tres	nivells	tenen	la	seva	tramitació	de	declaració	dins	del	Planejament	General	i	cap	

d’ells	pot	ser	modificada	o	canviada	tant	en	les	seves	característiques	com	en	les	seves	

delimitacions,	sinó	hi	ha	una	modificació	del	Planejament	general	(POUM).

Actualment,	la	costa	palafrugellenca	està	distribuïda	de	la	següent	manera	i	hi	consten	tot	

tipus	de	sòls	(urbans,	no	urbans,	PEIN,	Pla	Especial,	solar...).	
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Annex	3:	Debat	Costa	Brava	(artícles):
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Annex	4:	Buidatge	enquestes	completa	amb	gràfics:

33%	

46%	

21%	

1.	Quina	és	la	seva	ciutat	o	poble	de	
residència?	

Llafranc	

Calella	de	Palafrugell	

Tamariu	

0 10 20 30 40 50 60 70 

Sí 

No 

Sí No 
Serie1 63 37 

2. Hi viu tots els mesos de l'any? 

0	–	5	 6	–	10	 11	–	20	 21	–	30	 31	–	40	
Serie1	 21	 9	 17	 32	 21	

0	

5	

10	

15	

20	

25	

30	

35	

N
º	
pe

rs
on

es
	

3.	Quant	de	temps	fa	que	resideix	a	la	
zona?	
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0	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35	 40	 45	

Pocs	establiments	oberts	durant	l'any	

Robatoris	a	habitatges	

Turisme	d'es=u	augmenta	

L'aspecte	natural	i	abrupte	es	perd	

Pocs	establiments	
oberts	durant	l'any	 Robatoris	a	habitatges	 Turisme	d'es=u	

augmenta	
L'aspecte	natural	i	
abrupte	es	perd	

Serie1	 25	 23	 13	 39	

4.	Quin	dels	següents	mo1us	l'impulsaria	a	
marxar	de	la	costa?	

82%	

18%	

5.	Creu	que	el	turisme	de	costa	
augmenta	cada	any?	

Sí	

No	

66%	

34%	

6.	Veu	diferències	en	el	seu	entorn	
paisatgís6c?	

Sí	

No	
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41%	

59%	

7.	En	cas	afirma,u,	són	posi,ves	
aquestes	diferències?	

Si	

No	

38%	

62%	

8.	La	urbanització	a	la	costa	palafrugellenca	creu	que:	

Embruta	el	paisatge,	no	hauria	d'estar	
permès	

Afavoreix	el	turisme	i	l'economia	

0	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35	

No	vindran	

Canviarà	el	turisme	

Hi	haurà	menys	

Igual	

Altres	

No	vindran	 Canviarà	el	turisme	 Hi	haurà	menys	 Igual	 Altres	
Serie1	 32	 11	 26	 21	 10	

9.Com	creu	que	evolucionarà	el	turisme	si	es	troben	
amb	una	zona	cada	vegada	més	construïda	i	menys	

natural?		
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89%	

11%	

10.	Coneix	algun	cas	d'urbnització	en	
zones	protegides?	

Sí	

No	

76%	

24%	

11.D’ençà	que	va	començar	a	viure	a	
la	zona,	ha	notat	algun	canvi	en	el	
paisatge	i	l’urbanisme	costaner?		

Sí	

No	

0	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35	

Ajuntament	

El	venedor	

Associacions	externes	

Ajuntamen
t	

El	
comprador	 El	venedor	 El	govern	 Associacio

ns	externes	 Altres		

Serie1	 26	 30	 14	 10	 8	 12	

12.	Qui	creu	que	es	beneficia	amb	el	
turisme	en	zones	protegides?		
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0	 5	 10	 15	 20	 25	 30	
Diners		

Casa	de	segona	residencia	

Diners		 Vistes	 Cultura	
mediterrània		

Casa	de	
segona	

residencia	
Altres	

Serie1	 18	 27	 24	 13	 18	

13.	Quins	creu	que	són	les	raons	per	
urbanitzar	en	zones	protegides?	

	

68%	

32%	

14.	Creu	que	és	possible	fer	
compa5ble	l’explotació	urbanís5ca	i	

la	protecció	del	paisatge?	

Sí	

No	

11%	 5%	

9%	

12%	

23%	

36%	

4%	

Edat	dels	enquestats	

18	–	25	

26	–	35	

36	–	45	

46	–	55	

56	–	65	

66	–	75	

76	–	85	

62%	

38%	

Sexe	dels	enquestats	

Masculí	

Femení	
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Annex	5	:	Plànol	de	la	zona	costanera	de	Palafrugell	per	poder	ubicar	el	lloc..

PLA D 'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA M

UNICIPAL
L'Alcalde,

Serveis Tècnics,

Ajuntam
ent de

Palafrugell

o.3   Planejam
ent urbanístic. Sòl no urbanitzable.  

    02   Unitats de Paisatge en el sòl no urbanitzable
Escala:   1/16.000

0
200

400
m

etres

Aprovació provisional - Octubre 2014

DELIM
ITACIONS

Term
e m

unicipal
Línia de sòl urbà i ubanitzable
Cam

í de Ronda
Línia m

arítim
o-terrestre

Carril bici

Cam
í de Ronda

Àm
bits de desenvolupam

ent en sòl no urbanitzable PEU

Àrees de tem
pteig i retracte

Xarxa de cam
ins

PROTECCIÓ PATRIM
ONIAL

Catàleg de m
asies

69

Inventari edificacions SNU
69

Elem
ent singular

69

Línia d'edificació i servitud
Reserva viària

Castell - Cap Roig: aprovat definitivam
ent el 21 de juny de 2006

PEIN

M
untanyes de Begur

Gavarres:  aprovat definitivam
ent el 27 de juny de 2006
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Annex 6: Representació	del	contingut	audiovisual	del	mupi.


