Salvem la Devesa, encara
És sabut per tothom -i els gironins els
primers en saber-ho- que el parc de la
Devesa és el parc urbà més gran i notable
de Catalunya i que està catalogat per la
Generalitat de Catalunya com Bé Cultural
d’Interès Nacional (BCIN).
Quan va néixer la plataforma Salvem la
Devesa ho feia per sensibilitzar la societat
gironina -i la d’arreu- al voltant dels seus
objectius, un ideari que defensa aferrissadament -i que no deixarà de fer-ho mai, amb valentia- la
vigència, la vitalitat, la història d'aquest paradís perdut que els veïns i tots els ciutadans de Girona
volem mantenir, dignificar, netejar, endreçar... per a que els gironins del futur continuïn gaudint-lo
lliurament i lluitin per conservar-lo com a homenatge a tots els que avui hem lluitat per conservar-lo.

Així de senzill
Un parc urbà que sigui l’orgull de la ciutat de Girona -per a residents i visitants- perquè tothom pugui
gaudir-ne, passejar, jugar, fer esport, amb jocs infantils: és així de senzill. I el defensem en la seva
total extensió -no volem més retallades-, pel seu valor natural, cultural i com a espai al servei de tots
els ciutadans: un parc lliure de privatitzacions, fins i tot de les encobertes via municipal.
Un parc tranquil que respecti totes les normatives mediambientals; endreçat, net i segur. Una Devesa
amb un bon manteniment que vigili la salut de l’arbrat i actuï conseqüentment, és així de senzill:
estem en contra de la tala innecessària d’arbres, seria/és un assassinat.
Els usos del parc n'han de ser clars, transparents, consensuats... per damunt de tot, lliure d’usos que
atemptin contra el seu valor natural, el de la seva flora i fauna. El parc, lògicament, ha d’estar obert a
qualsevol activitat sostenible i respectuosa amb el medi ambient, és així de senzill.
Per la qual cosa, el Pla Especial de la Devesa, que està elaborant i a mans de l’Ajuntament de Girona,
ha d'incloure -sí o sí- el futur Pla d’Usos. No s'entendria que un pla i l'altre fossin peces separades -en
el seu redactat, en la seva aprovació i/o en la seva aplicació- per a un parc que és únic. És així de
senzill.
Alguns dels usos que darrerament -en ocasions, anualment- han ocupat la Devesa no són els més
adequats, ni objectivament ni naturalment, per la qual cosa sol·licitem es busquin alternatives als
usos distorsionadors que ara es fan al parc i que són venuts com a acceptables. És així de senzill.

Trobem a faltar que la memòria definitiva i integra sobre el Pla Especial de la Devesa no es faci
pública, el més aviat possible, abans de la seva presentació al #pleGirona de l’Ajuntament. Per que
esdevingui un material de discussió, participació i treball sobre la ordenació i els usos finals del Parc
de la Devesa.
Reclamem de l’Ajuntament de Girona total transparència i diàleg amb la ciutadania (veïns i veïnes,
gironins i gironines) abans de l’aprovació definitiva en el ple del consistori de l’esmentat Pla Especial
de la Devesa. És així de senzill! El paradís de la Devesa s'ho mereix.
La plataforma Salvem la Devesa, està integrada per diverses entitats
de la ciutat de Girona que volen defensar els principis esmentats.
Si us sentiu identificats amb aquest ideari,
esperem les vostres adhesions al compte de correu-e: salvemladevesa@gmail.com

http://www.eldimoni.com/salvem-la-devesa-encara

