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SOS
Costa Brava
La plataforma la formem part més
de 30 entitats i un munt de
col·laboradors/es.
Junts fem un crit d’alerta a la societat
catalana, al conjunt de municipis i
Ajuntaments del litoral gironí i
al Govern de la Generalitat de
Catalunya davant l’allau d’amenaces
que planen sobre el medi ambient,
el paisatge i la qualitat de vida a la
Costa Brava.
Al llarg de la costa s’estan tramitant o
s’han aprovat molts plans o projectes
urbanístics que equivalen a un total
de 35.000 habitatges i una autopista
que afecten de ple paratges únics del
nostre litoral.
Totes aquestes construccions van des
de Llançà fins a Blanes.
A dia d’avui, la plataforma SOSCB ha
aconseguit pactar amb la Generalitat
dues moratòries d’un any per tal de
replantejar aquest model caduc
d’urbanisme al litoral.
És, només, una petita victòria.
Encara ens queda molta feina a fer!
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L'esdeveniment
Aquest gran acte, serà un altaveu de les campanyes de SOS Costa Brava i les
problemàtiques mediambientals que generen aquests casos urbanístics.
I, sens dubte, ha de servir per recaptar fons.
Serà una festa on hi intervindran membres de la plataforma i els acompanyaran
músics, actors i actrius de renom vinculades en el territori que defensen la
mateixa causa que SOS Costa Brava.
Viatjarem des de Tossa fins a Llançà agafant la C-32 per veure de quina manera
queda afectat tot el litoral de la Costa Brava
Aquesta és una producció conjunta amb l'Espai Ter de Torroella de Montgrí.
Les entrades es poden comprar a la pàgina web: www.soscostabrava.cat/concert o
a la de l'Espai Ter, i tenen un cost de 20 - 25€ (15 estudiant).
Comptem amb una fila zero per quino pugui venir però vulgui col·laborar.
Tots els diners recaptats en aquest esdeveniment, aniran destinats a la defensa de
zones amenaçades i a promoure un model territorial sostenible de la Costa Brava.

Format
L’esdeveniment es dividirà en 3 actes:*

01

OBERTURA
Què i qui és SOS Costa Brava

Benvinguda.
Video de SOS Costa Brava
Lectura del manifest SOS Costa Brava a càrrec de l'actor Jordi Boixaderas
Actuació de l'Orquestra de l'Escola Municipal Torroella de Montgrí
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DESENVOLUPAMENT

02

Quins són els casos afectats

BLOC 1
Adrià Pujol i Eduard de Ribot
Toti Soler + Joan Massot Kleiner
Rusó Sala
Miquel Abras
Mazoni
Cala Vento
Alba Florejachs + Jose Pérez-Ocaña

BLOC 2
Àngels Bassas + Joan Lluís Bozzo + Quim Lecina
Pep Poblet
Cobla Jove Bisbal
Cordes Invisibles
Pau Blanc
Natxo Tarrés
Bruno Oro

Pausa (20´)

03

CLOENDA
Quin model de territori volem?

BLOC 3
H. L’Empordanet
Xevi lloses + Rosa Pou
Judit Neddermann
Pau Riba + Orchestra Fireluche
Acte FINAL
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