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

 Girona, a 10 de Juny de 2010

Honorable Sr.Baltasar :

Em dirigeixo a vostè en qualitat de portaveu de la Plataforma Defensem Catalunya
per manifestar-vos que, en reunió extraordinària de la Junta de portaveus de la
Plataforma del 5 de Juny de 2010, es va acordar unànimement presentar aquest
escrit d'al·legacions contra el Pla Especial de protecció del medi natural i del
paisatge dels Aiguamolls de l’Empordà. 

Tenim constáncia de que s’han presentat altres escrits d'al·legacions, per part
d’altres entitats amb personalitat jurídica pròpia e independents, però que a més a
més pertanyen a aquesta Plataforma, per això, en compliment dels objectius que la
Plataforma Defensem Catalunya te com a propis, presentem al·legacions com
interessats, de forma solidaria però no excloent, d’acord amb el següent: 

Consideracions prèvies:

Es un fet conegut per una gran part de la gent que viu al voltant del Parc Natural
dels Aiguamolls, que desprès de 27 anys de la seva creació, a hores d’ara encara
no ha aconseguit integrar-se amb el territori, essent considerat per gran part de les
persones que viuen en els pobles de l’entorn, com un càstig i una nosa que
perjudica el benestar i el desenvolupament econòmic.

Les més de 150.000 persones que segons s’informa visiten el Parc, suposen una
mitjana diària e ininterrompuda de  410 visitant diaris; una quantitat sorprenent de
persones, però en cas de que veritablement la xifra sigui aquesta o qualsevol altra,
el que si es cert es que ni el Parc ni la gent que el visita,  no aporten cap mena de
riquesa significativa que realment es noti ni que repercuteixi,  directa o
indirectament en benefici del mateixos habitants dels pobles que l’envolten, ni
tampoc aporta res destacable que millori o potencií substancialment els valors
mediambientals del Parc, de manera que aquest sigui veritablement útil per la gent
del territori i la societat en general.
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Així ens trobem que el Parc està allà, però no es nota, no serveix per millorar la
qualitat de vida de les persones, al menys de la població autòctona, requisit
necessari d’assolir, inclùs es un Dret emparat per l’article 45 de la Constitució.

Ens trobem amb un Parc Natural dels Aiguamolls que al cap de 27 anys, per una
part del poble de Catalunya i especialment per la gent del territori i el sector primari,
es un mal model de Parc i, sobretot de gestió. Son 27 anys de males relacions entre
Parc i Territori. El Parc avui està pitjor que l’any 1983, quan es va crear, lo qual
posa en dubte els beneficis d’un Parc natural incrustat en mig d’un territori amb una
important densitat de població, amb activitats socioeconómiques que solen entrar
sovint en conflicte amb la gestió  estricte i que considerem inadequada de la
Direcció del Parc que, en lloc de donar valor als espais naturals protegits sota la
figura de Parc Natural, ha aconseguit posar-hi la població autòctona en contra.

La Direcció del Parc, ha arraconat tant els Pagesos com els Caçadors, dos dels
sectors de la societat que tenen una relació interactiva important amb el medi
natural, dos col·lectius  que desde sempre han anat junts i amb perfecta harmonia
amb el Medi, però ara, ni uns ni els altres han aconseguit que aquesta harmonia
segueixi existint conjuntament  amb el Parc Natural dels Aiguamolls.

La Direcció del Parc no gestiona correctament la fauna, el equilibri hidrològc que
abans existia, ara es veu pertorbat per interessos del Parc sense tenir en compte
que al voltant existeixen altres d’interessos que, potser caldria discutir i esbrinar
quins han d’estar per sobre dels altres. Inundacions provocades per gestió
hidrológica inadequada, danys a conreus i altres explotacions, així com greus
accidents de trànsit provocats pels ungulats, Senglars, Daines, Cavalls...,
introducció d'espècies alóctones, com la Daina. La flora de les closes està en pitjor
estat que abans de protegir els Aiguamolls, aigües estancades en les llacunes que
provoquen brots de botulisme i maten milers d'ànecs silvestres per malaltia;
introducció de la Lludriga amb una despesa de milers d’euros amb resultats
escassos..., podríem seguir fent una repàs a tot el que els ulls de fora del Parc
veuen i critiquen, però el cert es que tota aquesta deficient gestió i fracàs en quan a
l’utilitat e integració del Parc en l'àmbit de la societat, més que posar-la en
evidencia, el que pretenem es que a partir d’ara es recondueixi la situació de
manera que l’actual Parc del Aiguamolls funcioni tal com ha de funcionar, es ha dir
preservant el Medi Natural i millorant els ecosistemes i la qualitat de vida de les
persones, de tots nosaltres, de tots els ciutadans de Catalunya i, especialment dels
ciutadans del territori i dels que viuen amb al Parc al costat de la porta.
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Un Parc Natural no te perquè ésser un santuari al servei dels interessos de
persones vinculades amb el moviment ecologista, amb respectables però no
compartides ideologies mediambientalistes que, pretenen que la humanitat tingui
una relació contemplativa amb la natura; això seria una imposició allunyada del
principis democràtics  en que actualment es basa la nostra societat; hi han altres
maneres de protegir el Medi Natural

No s’ha de perdre mai de vista que primer son les persones, totes les persones, i
que totes tenen que pogué aprofitar els recursos naturals de manera raonable i
sostenible, cosa que en el estat en que es troben els Aiguamolls de l'Empordà, ni es
respecten les persones ni tampoc es cuida el Medi Natural perquè aquestes el
puguin aprofitar racionalment ; les més de 150.000 persones que segons
estadístiques del Departament de  Medi Ambient visiten el Parc, no generen riquesa
suficient pel territori, ni tampoc es nota que contribueixin a augmentar ingressos de
la població de l’entorn, d’altra banda el Parc provoca pèrdues econòmiques, tot son
prohibicions però no existeixen les degudes compensacions, de manera que uns
s’han de sacrificar en benefici d’un lloable objectiu, com es el de protegir els
Aiguamolls, però a canvi el sacrifici d’uns beneficia a d’altres sense que els primers
es vegin recompensats i, això es injust. Entenem doncs que cal un profund i sever
replantejament de perquè volem que serveixi el Parc, fugint de plantejaments
dogmàtics perjudicials pel progrés i el benestar social. 

La comparació de la gent del territori amb els indis d'Amèrica del segle 19, reclosos
i resignats  a viure dins d’una reserva per a gaudi dels visitants dels Espais Naturals
de la zona, no deixa d'ésser una similitud amb caire humorístic però que pot
convertir-se en real, si s’aplica tot l’articulat que es contempla en les 140 pàgines
del Pla Especial, sense que en cap d’elles es faci esment de manera explícita als
perjudicis que patirà tota una generació que, ja ha estat suportant 27 anys
d’Aiguamolls gestionats sense comptar amb el benestar del territori, ni tampoc haver
rendit cap plusvalùa als habitants de l’entorn.

El Medi Natural s’ha de protegir quan està seriosament en perill, altra cosa es la
preservació racional i cura de la natura perquè les persones la puguin utilitzar
adequada i racionalment.  Primer son les persones i aquest es l’objectiu pel qual
s’ha de procurar que el Medi Natural estigui en bon estat, perquè aquestes el
puguin seguir gaudint de manera racional, d’acord amb les tradicions i costums de
l’actual cultura de Catalunya. No s’ha de confondre protegir amb prohibir. S’han de
respectar les persones i els seus drets.
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Manca de participació pública suficient.

D’altra banda, existeix una raó de pes per no acceptar aquest Pla Especial de
Protecció dels Aiguamolls de l'Empordà, ara a exposició pública, atès que tal com
determina la Llei 27/2006 de 18 de juliol, en el seu article 16, la participació pública i
de les persones interessades, es un dels requisits indispensables per elaborar les
diferents normes relacionades amb el Medi Ambient. Dels debats i reunions amb la
participació del públic interessat, s’han d’extreure les conclusions finals que hauran
d'ésser tingudes en compte i, en base a elles s'haurà de fer la norma reguladora,
explicant prèvia i  raonadament tant les aportacions del públic e interessats que
s’han tingut en compte, com les que no, en base a les quals l’administració ha pres
la decisió de redactar el text definitiu, de manera que aquest un cop s'hagi complert
àmpliament amb tots els tràmits oportuns  i necessaris, pugui ésser posat a
exposició publica obrint el termini de presentació d'al·legacions,  de manera que tot
el redactat de la norma tingui la exahustivitat de participació pública necessària
perquè el text s’ajusti al que realment vol, demana i necessita la societat, desde una
perspectiva global de compatibilització d’interessos.

Aquest portaveu recorda la reunió de Ventalló del 28 de gener d’enguany, amb la
presencia del Director dels Serveis Territorials de Medi Ambient a Girona,
Sr.Santos, a on es van negar fer cap debat amb els assistents, limitant el torn de
paraula a breus preguntes sobre el parc dels Aiguamolls i la seva ampliació. A una
pregunta a la mesa, demanant obrir nous debats, el moderador ens va dir que això
no érem nosaltres - els interessats - qui o podíem demanar (?). Si el Departament
de Medi Ambient no vol debatre públicament  el projecte de Pla Especial dels
Aiguamolls, ni tampoc tenir en compte les reivindicacions del sector primari i altres
col·lectius interessats i afectats pel Parc, no pot pretendre que una gran part del
poble descontent calli i accepti un Pla Especial fet d'esquenes al territori, no
consensuat, ni molt menys prèviament acceptat per cap interessat-afectat.

Aquest Pla Especial no compta amb la deguda participació ni de públic ni de
interessats, menys encara d’afectats, per tant entenem no hauria d'ésser posat a
exposició publica tan precipitadament, perquè les normes que regulen la societat
s’han de fer ben fetes i tenint en compte l'opinió de totes les parts que componen
dita societat, no només una part amb respectables interessos mediambientalistes,
que no per ser-ho s’han d’imposar  sense cap procediment de negociació prèvia.
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Conclusions:

Les reunions que s’han fet per parlar d’una possible ampliació i del Pla Especial han
estat algunes tancades, la gran  majoria insuficients i poc exhaustives, els assistents
majoritàriament han estat persones dels sectors beneficiats pel Parc i entitats
ecologistes.

La lamentable utilització de sofismes per part de tècnics del Parc i la mateixa
administració, com els de que “Potser cal explicar-nos millor amb aquells que no
entenen els beneficis que aporta el Parc” o d’altres que podríem seguir enumerant,
poden convèncer a la gent de fora i els turistes, però no a la gent del territori ni als
que sabem que es, perquè serveix i com funciona aquest Parc.

Volem protegir el territori, el nostre Patrimoni natural, però de manera raonable i
comptant amb les persones. Un altra model de Parc es possible, peró aquest no.

Es una veritat sobradament contrastada la de que el Parc Natural dels Aiguamolls
compta amb el rebuig d’una gran part de la gent del territori i ciutadans que
coneixen la realitat.

L’actual estat, la negativa acceptació i rebuig amb que compta l’actual Parc i la seva
dubtosa millora de l’estat del benestar pel fet de conviure amb un Parc,  després de
27 anys ens demostra que alguna cosa s'està fent incorrectament; l’actual situació
socioeconómica del País, el rebuig social a l’ampliació del Parc, inclus els mateixos
Ajuntaments s’en donen compte que l’ampliació dels Aiguamolls perjudicarà al
territori.Tot aconsella suspendre  el desplegament d’aquesta ampliació i aquest Pla
Especial, fins que s'hagi explicat  el que es vol fer al territori i, després de parlar-ne,
s'arribi a un acord que culmini en un Pla Especial  que doni valor afegit a la
protecció del Medi Natural, no com ara que es veu com un nou càstig imposat al
territori.

Cal també fer especial esment a la urgent necessitat de replantejar l’actual sistema
de funcionament del Parc Natural dels Aiguamolls que ara tenim i que suposa una
carrega pel territori, lo que demostra la seva ineficàcia com allò útil per la societat
en general. Sigui per la gestió, sigui per la manca de recursos o sigui per la
deixadesa d’uns o altres, l’actual Parc Natural dels Aiguamolls definitivament no
funciona, per més que s’intenti fer creure amb importants desplegaments mediatics
que el que hi ha te l’importancia que realment se li dona, cosa amb la que  no i
estem en absolut d’acord.
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D’acord amb tot l’exposat anteriorment, vist el projecte de Pla Especial dels
Aiguamolls de l'Empordà sotmès a exposició pública, amb dos mesos de termini per
presentar al·legacions, atès la complexitat i la regulació en alguns casos massa
estricta d’alguns articles del document, creguem  oportú presentar les següents 

Al·legacions

Primera:

Les finques privades han de quedar excloses del àmbit del Parc del Aiguamolls. les
afectacions que porta implícites el Parc son un fre pel desenvolupament econòmic i
agrari. No es pot regular el sol agrari de manera exhaustiva com tampoc les
activitats humanes de manera il·limitada.

Les activitats agrícoles i econòmiques que es porten a terme en finques privades,
son activitats amb objectius diferents dels objectius del Parc. Les activitats
econòmiques poden conviure al costat d’un Parc , però no a dins d’ell sense abans
haver definit ni consensuat  els drets, els usos i les compensacions que ni tan sols
les em sabut veure explicitades en aquest  Pla Especial..

La prevalença en la millora de la qualitat de vida, objectiu emparat per l’article 45 de
la constitució i objectiu previst en l’apartat 1.2.p) del  Pla especial  del Volum I,
queda qüestionat per l’amplia  descripció dels objectius i espais a protegir, sense
que en cap moment prevalgui el dret de les persones a l’utilització racional dels
recursos mediambientals, ni tampoc i figurin les partides pressupostaries previstes
per compensar les pèrdues de les activitats econòmiques que vegin afectats els
seus beneficis pel fet de dependre del Parc, ni tampoc consta que es respectaran
els usos tradicionals, les costums i la actual cultura mediambiental de les persones
amb activitats en el territori.

El Pla especial  ha de contemplar com a objectiu fonamental i al mateix temps dret
inalienable, el benestar de la gent del territori com  objectiu prioritari de la Direcció i
gestió del Parc, cosa que dins del Pla no es contempla de forma especifica.
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Segona :

El respecte i el dret a la propietat privada, el dret a escollir l’ofici, son drets
fonamentals protegits i garantits per els articles 33 i 35 de la Constitució. 

L’explotació de les finques privades i activitats agrícoles son activitats empresarials
que tenen com objectiu obtenir una rendibilitat econòmica.

L’expropiació, en cas d’existir un interès públic suficient que obligui aquest extrem,
es un mecanisme legal per passar legalment a públic allò que ara es privat. Incloure
propietats privades dins d’un Parc sense preveure ni consensuar compensacions,
drets i usos, comporta una afectació de les finques i les activitats que conculca
injustament drets que entenem no pot ésser de cap manera acceptable, no tan sols
desde la nostra perspectiva d’allò que seria just, sinó  també desde el punt de vista
Constitucional, fins i tot en alguns casos legal. 

Tercera :

L'òrgan rector i de direcció del Parc, ha d’estar composat per els diferents
representants de les entitats, associacions i particulars afectats, no solament els
beneficiats pel Parc i l’Administració, de manera que per adoptar acords sempre
hagi d’existir un percentatge de dos terceres parts.

S’ha de buscar una distribució de l'òrgan de gestió i Direcció del Parc que permet-hi
que el territori tingui suficient  poder de decisió. La fórmula que es va proposar en
una de les esmenes presentades contra l’articulat del Projecte de Llei del Montgrí,
Illes Medes i baix Ter, insòlitament rebutjada per alguns grups parlamentaris amb
majoria de govern, entenem seria una fórmula justa i equilibrada, a manca
d’alternativa millor, per aconseguir un equilibri entre els diferents òrgans de govern i
gestió del Parc. No entenem perquè l’administració no admet la participació
ciutadana, a traves dels diferents representants, en la gestió i ordenació del Medi
Natural. Les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de Medi Ambient
son totes, no només les ecologistes: El Medi Ambient es de  tots.

   
Quarta:

Els Catalans tenim uns drets adquirits per raó de naixement i arrelament al territori,
els drets son propis del status  assolit de ciutadà d’una nació. Aquest drets inclouen    
el dret a gaudir i utilitzar racionalment els recursos públics en benefici propi, com a 
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incentiu i recompensa per contribuir al desenvolupament del estat del benestar i, el
valor afegit que porta implícit el concepte de ciutadà, com a copropietari de la nació
i, per tant corresponsable al temps del seu desenvolupament.

El pla especial  ha de contemplar que qualsevol actuació dins del àmbit del Parc
Natural, s’ha de fer tenint en compte els usos, tradicions i costums de la gent del
territori i de tots aquells que i tenen vinculacions directes o indirectes relacionades
amb el Medi Natural, la prioritat de mantenir la qualitat de vida de les persones en
relació amb aquestes activitats tradicionals i culturals, ha d'ésser un objectiu
condicionant de la manera com es vol aplicar aquesta protecció que, ara es vol
ampliar en aquest Parc dels Aiguamolls; altra cosa suposaria una reforma encoberta
de la societat actual, una confiscació de propietats i conculcació de drets, cosa  que
entenem no es pot portar a terme dins el marc no consensuat d’aquesta figura de
Parc Natural, que a més a més està  rebutjada per una gran part del territori.

El Pla Especial ha de garantir la continuïtat i manteniment de les activitats que es
porten a terme en el territori, comptabilitzant els objectius de protecció amb les
activitat professionals i de lleure que actualment s’hi porten a terme . En cap cas es
poden conculcar drets legítimament adquirits ni afectar propietats per beneficiar el
Medi Natural, sense que aquest benefici repercuteixi directament en favor d’aquells
mateixos que haguessin patit el perjudici. .

 
Cinquena :

El Pla Especial no preveu cap partida pressupostaria per compensar els perjudicis
que pugui causar el Parc, especialment al desenvolupament agrícola, tampoc
sembla existir partida pressupostaria assignada al actual Parc dels Aiguamolls per
la compensació de danys.

Per tot això, en virtut de l’anteriorment considerat, exposat i al.legat a aquesta
Conselleria 

Demanem :

Primer

ü Que els límits del Parc s’ajustin als límits del Parc actual sense ampliar-lo o bé,
alternativament, s’han d’excloure les finques privades de l’ampliació de límits de
manera que només quedi afectat el  terreny de domini públic dins l’ampliació
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Segon

ü En cas de que alguna finca passi a formar part del Parc Natural, per raons
objectives i de veritable interès públic, que aquesta sigui degudament
expropiada i compensada econòmicament amb el justipreu que s’estipuli desprès
de seguir el procediment legal vigent.

Tercer

ü Que la composició dels òrgans de gestió s’acordi prèviament amb el territori i, en
qualsevol cas aquest estigui degudament representat,  amb número de persones
i representants d’entitats, suficient per garantir l’autodeterminació per acords, de
manera que les decisions es prenguin per acord de dos terceres parts, amb la
participació a terços de l’administració local, Generalitat i entitats i representants
de particulars i afectats del territori per el Parc Natural. 

Quart

ü Que el Pla especial contempli l’adequada integració del Parc al Territori i no a
l’inrevés com succeeix actualment. Cal respectar totes les activitats que ara es
desenvolupen i posar en valor la protecció mediambiental perquè les persones
puguin seguir gaudint d’una acceptable qualitat de vida i, aquesta es pugui així
transmetre a les futures generacions, de manera que elles també en puguin
seguir gaudint igual que nosaltres, assumint la protecció de la Natura com un
com un dret amb valor afegit, no com una càrrega.

 
Cinquè

ü Es necessari que aquest Pla especial estableixi els mecanismes adients a fi de
garantitzar les compensacions econòmiques oportunes per l’Agricultura i, altres
activitats que es puguin veure perjudicades per el funcionament del Parc. Cal
incloure una partida pressupostaria a tal efecte, revisable anualment.
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Sisè

ü Que per les raons que s’exposen i reiteren en aquest escrit d'al·legacions, la
alarma social que s’ha creat amb l’anunci d’aquesta ampliació del Parc dels
Aiguamolls i el Pla Especial, redactat sense la deguda participació dels
interessats, creguem que, per no desestabilitzar més la socioeconomia de la
zona i l’estat del benestar en general de la ciutadania, vist l’exemple de mala
gestió i model de protecció inacceptat pel territori que s’ha aplicat al actual Parc,
es necessari:

a)- Que se suspengui el tràmit d’aprovació definitiva d’aquest Pla Especial

b)- Que sigui retornat aquest Pla Especial al Departament que correspongui
per tornar-lo a refer tenint en compte les realitats del territori, la situació actual
del País i necessitats dels  ciutadans.

c)- Que el tràmit de presentació d’esmenes i re-el.laboració d’aquest Pla
Especial, no sigui inferior a sis mesos.

d)- Que durant aquest nou procés de tramitació, es realitzi una campanya de
difusió mediàtica exhaustiva, de manera que tothom quedi assabentat de la
possibilitat de participar com a públic e interessat en l’el.laboració del Pla
Especial, fent les reunions i debats que calguin en satisfacció de les
inquietuds de participació publica e interessada en general.

e) - Que en compliment de la Llei 27/2006 de 18 de juliol, que entenem no s’ha
complert durant el procés de el.laboració d’aquest Pla Especial ( tal com es
pot comprovar per la mateixa difusió de les reunions i actes realitzats pel
Departament de Medi Ambient, exposats en la seva pàgina web ), s’obri un nou
procés  participatiu  i  exhaustiu  a  on  tots  els ciutadans interessats puguin
aportar les esmenes que creguin oportunes, per millorar aquest Pla Especial,
de manera que aquest compti amb un redactat suficientment consensuat, de
manera que l’acceptació social estigui suficientment garantida a l’hora de
sotmetre´l de nou  a exposició pública.

Ben atentament

Joan Ball-llosera Llagostera
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