Associació Plataforma Cívica Salvem La Devesa:
Compromís amb el Parc de la Devesa de Girona.
_______________________________________________________
La Devesa de Girona és el parc urbà més gran i notable de Catalunya. Està
oficialment catalogat com a “Jardí Artístic Nacional” pel Govern espanyol
des de l’any 1943, com a “Bé Cultural d’Interès Nacional” (BCIN) per la
Generalitat de Catalunya des de l’any 1988, i té inclosa la llera del riu Ter en
la “Xarxa Natura 2000” de la Unió Europea. Es tracta així d’un patrimoni de
primer ordre amb gran valor paisatgístic, històric, cultural, social i per la
seva fauna i flora, el qual cal redescobrir, recuperar, cuidar, protegir i
millorar sobre la base d’aquests valors.
Amb la finalitat d’assolir aquest desig, la Associació Plataforma Cívica
Salvem la Devesa manifesta el seu compromís amb el decàleg d’actuació
següent:
1er) Promoure, investigar i divulgar el coneixement dels valors paisatgístic,
històric, cultural, social i mediambiental del Parc i promoure l’interès de la
ciutadania i entitats per la Devesa com un tresor o paradís perdut que cal
recuperar per l’ús i gaudi de la ciutadania. Entenen que “qui coneix, estima,
i qui estima: respecta i protegeix”.
2on) Aconseguir un parc urbà:
- Amable, tranquil, endreçat, atractiu i obert a tothom, petits i grans. Per
gaudir-lo i compartir-lo fent-hi activitats de lleure adequades, respectuoses
i sostenibles amb l’entorn, com són p.ex.: passejar, jugar, fer esport,
escriure, pintar o descansar;
- Integrat a la ciutat i integrador de la gent, amb espais verds oberts, sense
obstacles i el mobiliari i les instal·lacions adequades a les activitats de lleure
que s’hi permetin.
- Amb els seus usos definits de manera clara i consensuada, i activitats
sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. Lliure d’usos i activitats
que atemptin contra els seus valors patrimonials;
- Orgull dels gironins i atractiu pels qui visiten la ciutat.

3er) Promoure l’ús del Parc de manera responsable, sostenible i
respectuosa amb els seus valors patrimonials.
4art) Fomentar i contribuir a la adequada conservació i cura de l’arbrat, la
flora, la fauna i la configuració paisatgística del Parc. Així com promoure la
conservació i renovació del mobiliari i resta d’instal·lacions.
5é) Fer propostes de manteniment i millora del Parc en benefici dels
usuaris.
6é) Vetllar per a què l’Ajuntament de Girona –com a gestor del Parc- cuidi
la salut de l’arbrat, evitant agressions derivades d’activitats impròpies i
tales innecessàries.
7é) Vetllar per a què l’Ajuntament de Girona, i altres Administracions
responsables, compleixin i facin complir tota la normativa aplicable al Parc
i tinguin cura d’aquest atenent a la seva catalogació com a “Jardí Artístic
Nacional” i Bé Cultural de Interès Nacional” (BCIN).
8é) Organitzar i participar en activitats, fòrums i esdeveniments que
serveixin per divulgar, promoure, conservar i millorar el Parc de la Devesa.
9é) Promoure la realització d’activitats a la Devesa per part d’escoles,
associacions i entitats en general, per tal que gaudeixin de l’espai i el
coneguin des del punt de vista històric, mediambiental, cultural i social.
10é) Promoure el col·lectiu “Amics de la Devesa de Girona” com el conjunt
de ciutadans, associacions, escoles, empreses i altres entitats que
comparteixen amb nosaltres la idea de parc urbà que defensem per la
Devesa de Girona.
Girona, 28 de gener de 2019.

