
Honorable Sr.Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya
Av.Diagonal, 523 - 525
08029 -BARCELONA   

Honorable Sr.Baltasar

Em dirigeixo a vosté en qualitat de portaveu de la Plataforma Defensem Catalunya
per manifestar-vos que en reunió de la Junta de portaveus de la Plataforma del 27
d’Abril de 2010, es va acordar unánimement presentar aquest escrit en solidaritat
amb les entitats i associacions que formen part d’aquesta Plataforma i, que es
veuen afectades per diferents situacions irregulars provocades per la proximitat del
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordá, les quals perjudiquen la deguda bona
convivencia que hauría d’existir amb les activitats i la vida de la gent del territori.

Ens consta que s’han presentat altres escrits de denuncia i reclamació, per part
d’altres entitats amb personalitat juridica propia e independents, peró que  més a
més pertanyen a aquesta Plataforma, per aixó  en compliment del interés d’assolir
els objectius que la Plataforma Defensem Catalunya es va proposar en el moment
de la seva fundació,  denunciem i reclamem de forma solidaria peró no excloent,
amb les demés entitats,  la situació que tot seguit passem a descriure: 

FETS

Les Daines i els Senglars que viuen a dins del Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordá no solament causen greus danys ecològics dins del propi Parc, sinó
que poden causar i de fet causen, accidents de trànsit, que poden ésser de gravetat
e inclus mortals, quan travessen les carreteres en els seus constants
desplaçaments entre dins i fora del Parc,  per alimentar-se en els camps i conreus
de l’entorn.

La seguretat vial no es pot posar en perill per una fauna incontrolada que viu
dins d’un Parc Natural, però que pot sortir a fora quan vol per tornar entrar-hi quan li
convé, no existint cap mena d’impediment eficaç que eviti aquesta situació.
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El danys al cultius agrícoles i terrenys dels voltants, o son a la propietat privada,
causant quantioses pèrdues econòmiques als propietaris que, entenem, aquests no
tenen perquè assumir.

Tanmateix, els constants i lliures desplaçaments  de les Daines i especialment dels
Senglars, en busca d’aliment, provoquen que algunes espècies de flora i fauna
resultin perjudicades, fins i tot espècies prioritàriament protegides d’aus han patit
danys alarmants, per la deambulació descontrolada dels Senglars pel Parc.

    
Entenem que les Daines i els Senglars o, altres animals que existeixen a dins del
Parc, i gràcies al Parc, però que surten del seus límits sense que cap responsable
controli aquesta dispersió de la fauna, poden provocar danys i accidents que son
imputables a la Direcció del Parc i, a aquesta Conselleria de Medi Ambient i
Habitatge, per tant la responsabilitat civil o d’altres en que es pugui incórrer, s’ha
d’imputar tant a aquesta Administració com a la Direcció del Parc.

Tanmateix, entenem que també existeix un dany ecològic, el rescabalament del qual
no te perquè ésser assumit per la ciutadania, amb dotacions econòmiques
destinades al Parc a fi de cobrir aquestes despeses que, òbviament, surten dels
impostos que paguem els ciutadans. L’imputació de la responsabilitat patrimonial
per danys als ecosistemes o al Medi Ambient provocat per la pròpia fauna
descontrolada del Parc ( Daines i Senglars ), entenem que també seria imputable  a
aquesta Conselleria i a la Direcció del Parc. 

Després de tants anys, creguem arribat el moment en que es posi fi a totes
aquestes irregularitats que,  contribueixen encara  més, a convertir en un càstic per
la gent del territori la convivència al costat d’aquest Parc dels Aiguamolls.

En virtut de tot l’exposat, la Plataforma Defensem Catalunya, a aquesta Conselleria 

DEMANA 

1º) - Que amb la rapidesa que el cas es mereix i, abans de que es provoquin més
accidents que tots haurem de lamentar,es tanqui degudament tot el perímetre
dels Aiguamolls, de manera que quedi garantit que ni les Daines ni els Senglars
puguin entrar o sortir lliurement del Parc.
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2º) - Que la Conselleria contracti una assegurança de responsabilitat civil a
nom de la Direcció del Parc, perque quedin cobertes les compensacions pels
danys que el Parc o la fauna del Parc pugui causar a les propietats, bens i persones
que conviuen o circulen al voltant del Parc.

3º) - Que la Conselleria contracti una assegurança de responsabilitat per danys
medi ambientals, amb la finalitat de cobrir les despeses provocades per possible
gestió incorrecta, accidents involuntaris que perjudiquin o causin  danys a la pròpia
fauna de dins del Parc, els seus ecosistemes o altres espècies vulnerables,
especialment els danys directes causats a l’altra fauna i ecosistemes provocats per
les Daines i els Senglars.

En espera de que la nostra petició sigui degudament atesa, quedem a l’espera de la
vostre resposta, posant-nos a la vostre disposició per aclarir i parlar del que calgui ,
en busca de la deguda millora i bones relacions que la gent del territori es mereix i
que ara per ara no té amb aquest Parc que, en el transcurs del anys ha empitjorat la
seva relació amb el territori, sense haver aconseguit integrarse degudament.

Preguem accepteu el testimoni de la nostra més gran consideració. Ben atentament.

Joan Ball-llosera i Llagostera
Portaveu  Plataforma Defensem Catalunya
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