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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 com a persona interessada pel que fa als Aiguamolls de l’Empordá i, el nou 
Pla Especial de Protecció dels Aiguamolls de l’Alt Empordá. Vist aquest Pla especial  de 
protecció del Medi Natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, aprovat inicialment  
per vos i ara en periode de informació pública i, en termini de presentació d’al.legacions, 
considero oportú compareixer davant aquesta Conselleria de Medi Ambient i Habitatge i, com a 
millor en dret procedeixi 
 
 
EXPOSAR: 
 
Que amb referència al Pla especial  de protecció del Medi Natural i del paisatge dels Aiguamolls 
de l’Alt Empordà, i dintre del període establert per l’anunci publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya ( DOGC ) , núm.5607 del 14/04/2010, presentem les següents 
 
 
AL·LEGACIONS :  
 
1ª.- l’Actual Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, després de 27 anys de la seva creació no 
s’ha integrat plenament amb el territori, el que fa pensar que o bé està mal plantejat o, no es 
gestiona correctament. 
 
2ª.- No s’ha parlat ni molt menys negociat amb la gent del territori l’articulat que figura en aquest 
Pla Especial. El ciutadà es troba indefens davant aquesta norma tant important, capaç de pertorbar 
la seva qualitat de vida. No s’han fet reunions suficients, ni molt menys cap debat amb 
possibilitat d'arribar a negociar possibles acords. Tan mateix, en la gestió del actual Parc dels 
Aiguamolls, ni la gent del territori ni el sector primari te prou veu i, molt menys vot, perque la 
Direcció del Parc actui beneficiant la millora del Medi Natural conjuntament amb la qualitat de 
vida de les persones. 
 
3ª.- Les propietats privades, les finques agrícoles, poden conviure al costat d’un Parc, però no a 
dins d’ell, perquè les activitats agrícoles, son activitats econòmiques que busquen objectius 
diferents als d’un Parc. Son dos coses diferents que poden ésser compatibles, però sempre i quan 
no es prioritzi a una per sobre de l’altra. 
 
4ª. - Hi trobem a faltar moltes mancances en aquest Pla Especial, les obligacions son moltes, els 
usos no estan ben definits, els drets no els em sabut veure, ni tampoc les compensacions. 
 
5ª.- Entenem que aquest Pla Especial es una continuació i ampliació dels actuals Aiguamolls del 
Empordà, model de Parc Natural  amb el que no i podem estar d’acord, per això i, en virtut de tot 
l’exposat  
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DEMANEM : 
 
 
Primer: La suspensió del procés legal de tramitació d’aquest Pla especial  de protecció del 
Medi Natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, fins que l’articulat sigui 
degudament sotmès a debat públic amb els interessats, negociat, esmenat i degudament 
consensuat, tal com es propi de qualsevol sistema democràtic i, seguint el procediment  que 
determina la Llei 27/2006 de 18 de juliol. 
 
Segon : Que en la redacció del nou Pla, les finques privades i explotacions Agrícoles quedin 
excloses dels límits del Parc. 
 
Tercer : Que en l’elaboració del nou Pla especial, es tingui present que la voluntat ciutadana 
de la pròpia gent del territori, es la que ha conservat el Medi Natural de manera excepcional, 
tal com es troba ara, que aquesta voluntat neix de la pròpia cultura autòctona, de les activitats que 
es desenvolupen en el territori i de la seva gent, especialment del sector primari, així doncs cal 
evitar que el Pla Especial obviï aquesta realitat, comptabilitzant les mesures de protecció del 
medi natural amb les activitats que es porten a terme en aquest territori .  
 
Quart :  Que qualsevol mesura de protecció es realitzi amb la finalitat de millorar l'estat 
del benestar de la zona i, per tant, la qualitat de vida de les persones. En la protecció del medi 
ambient, cal prioritzar la gent del territori: Primer son les persones.  
 
Cinquè : Atès que l’actual Parc dels Aiguamolls, en 27 anys no ha aconseguit millorar, ni en els 
seus objectius, ni en la seva integració amb el territori. Atès que la socioeconomia de la zona no 
ha millorat, ans el contrari, pel fet de conviure amb el Parc i, atès que una ampliació podria 
suposar una extensió dels perjudicis que pot causar un Parc indegudament gestionat, afectant 
altres indrets i famílies que es poden veure greument perjudicades, creguem que cal no ampliar 
els límits del Parc i deixar-lo tal com està, millorant primer la seva gestió, dotant-lo dels 
recursos que calguin,   fins que el Parc dels Aiguamolls del Alt Empordà es pugui considerar un 
model de Parc, de manera que la població autòctona el vegui com un regal i no com un cástig pel 
territori, que es tal com ara es considera. 
 
Atentament 
 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… 
 
…                          ……                                
 
 
Castelló d’Empuries, 4 de Juny de 2010 
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