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PROPOSTES DE LA CANDIDATURA D’EV-AV A PALAU 
SAVERDERA 
 
 
A.- Reivindicar la proposta ecològica presentada l’ajuntament de Palau 
Saverdera en data 12 de juliol de 1996 amb registre de entrada nº 1190, 
consistent en la reconstrucció paisatgística dels forats deixats per la pedrera 
amb la construcció d´un centre de recerca per la sostenibilitat. 
 
Fer possible i compatible el manteniment de connectors naturals entre el 
Parc del Cap de Creus (Serra de Verdera) y el Parc dels Aiguamolls de 
l´Empordà amb un desenvolupament territorial-urbanisitc-paisatgistic 
sostenible de les àrees interessades, indemnitzant de manera immediata i a 
un just preu als propietaris de les mateixes zones que siguin interessats en 
la seva venta. Aquest preu de mercat serà solidari a la realització del 
projecte. 
 
Oferir compensacions y aprofitaments compatibles i sostenibles en 
harmonia amb el territori i el paisatge a tota persona que vulgui mantenir 
la titularitat de les zones interessades per les corredores sempre i quan 
acceptin els criteris mínims necessaris per la realització real (no sobre 
paper) dels connectors esmentats. 
 
 
B.- Evitar que els errors greus de l’equip de govern puguin arruïnar el 
municipi amb el pagament d’indemnitzacions milionàries (Caso Sun 
Village). 
 
Amb sentencia nº 758, recurso ordinario nº 644/2002 del 15 de septiembre 
2006, los Ilmos Sres magistrados D. Jose Juanola Soler – Dª Pilar Martin 
Coscolla y D. Manuel Taboas Bentanachs ORDENAN  l’Ajuntament de 
Palau Saverdera que PROCEDA AL DERRIBO DE LO CONSTRUIDO. 
 
Per la informació que tenim, el pressupost de Palau Saverdera es del ordre 
de 2.000.000 EUROS anuals, incloent la partida d’inversions. El perjudici 
econòmic que pot resultar a l’ajuntament i per lo tant a tots els Palauencs 
és, amb el valor actual d’indemnització als propietaris y el cost d’enderroc no 
inferior a DOS MIL MILIONS DE LES ANTIGUES PESSETES. (12 
MILIONS D’EUROS). 
 
Por lo tant, destinant el 10 % del pressupost anual sense comptar interessos, 
es tardaria 60 anys en arreglar el problema amb un cost aproximat mínim 
entre 200 euros  y 400 euros anuals per cada Palauenc durant 3 
generacions. 



La quantitat real podria ser molt superior. Hem encarregat un estudi i 
valoració i aviat sabrem exactament la magnitud del problema. 
 
Estem estudiant una proposta urbanísticament viable que pugui evitar a les 
famílies afectades tenir que passar por una situació tan dramàtica. He 
conegut personalment una família resident en Sun Village y puc assegurar 
que no serà una compensació econòmica la cura del trauma ocasionat per 
una irresponsabilitat o error del consistori. 
 
Aquesta proposta en fase d’elaboració i estudi es farà manifesta als 
Palauencs abans del 20 de maig i serà necessari el recolzament de tots, 
independentment de la seva ideologia (política) per intentar evitar una 
repercussió onerosa i humiliant durant molts anys. 
 
No es tracta de promeses i per part d’Els Verds – Alternativa Verda 
s’aportaran els mecanismes necessaris que podran portar una solució 
satisfactòria, tenint el recolzament de TOTS ELS PALAUENCS. 
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