PLATAFORMA DEFENSEM CATALUNYA
Presentació al·legacions Pla especial de protecció del medi natural i del
paisatge del Aiguamolls de l’Alt Empordà
En el DOGC del 14 d’abril de 2010, es publica la resolució del Conseller de Medi Ambient i
Habitatge Hble.Sr.Baltasar, aprovant inicialment el Pla especial de protecció del medi natural i del
paisatge del Aiguamolls de l’Alt Empordà que, compta amb un redactat de 338 pàgines en dos
volums de 142 i 246 fulls, restant així en exposició pública i obrint-se el termini de presentació
d'al·legacions durant dos mesos a partir de la data de publicació en el DOGC. El termini finalitza el
dimarts 15 de juny d’enguany.
Davant la complexitat que suposa en dos mesos analitzar tot l’articulat, de manera que es puguin
presentar propostes encaminades a millorar aquest projecte que, entenem hauria de garantir una
millora de la qualitat de vida de les persones, en lloc de perjudicar-les, com succeeix fins ara amb
el funcionament del actual Parc dels Aiguamolls després de 27 anys, s’ha optat per demanar a
l'administració suspendre el procés de tramitació d’aquest Pla Especial en compliment dels
raonables períodes de temps i celebració de processos participatius que, no s’han portat a terme,
de manera que es tinguin en compte no només els interessos dels grups Ecologistes, sinó també
es de la gent del territori, pagesos, caçadors i ciutadans en general.
La afirmació de que aquest any, l’actual Parc dels Aiguamolls compta amb una gestió que culmina
en un fracàs després de 27 anys, no es gratuïta, perque aquesta es la opinió de una gran part de
la gent del territori que viu als voltants del Parc, de fet, aquest mal model de Parc, tal com el
definim desde la Plataforma, ja el varem evidenciar públicament a finals del mes d’Abril
d’enguany, atès que la Plataforma havía presentat un escrit demanant que es poses una tanca
envoltant tot el perímetre del Parc dels Aiguamolls per evitar danys provocats per la fauna. També
demanavem que la Direcció del Parc contractés una assegurança de responsabilitat civil i, per
danys ecològics, de manera que els errors de la pròpia Direcció del Parc en la gestió del mateix,
no els tinguin que pagar el Ciutadans. Simultàniament, la Societat de Caça i altres entitats també
presentaren sol·licituds denunciant els danys provocats per la fauna incontrolada del Parc dels
Aiguamolls i, paral·lelament, l'Associació de Pagesos, Propietaris i Entitats de l'Empordà , a través
del seu president Ramon Fina, varen lliurar més de 1.280 signatures recolzant l’escrit que
presentava l’Associació demanant la neteja del riu Muga ; davant de tot això, es evident que la
gent no esta gens contenta amb la Direcció del Parc Natural dels Aiguamolls, ni de com es
gestiona Mediambientalment el territori.
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Tal com es raona en les Al·legacions, “ el ciutadà es troba indefens davant una norma tan
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”.
Abans del termini legal de presentació d'al·legacions, la Plataforma Defensem Catalunya,
conjuntament amb altres entitats, particulars, empreses i, especialment el principal sector de la
Plataforma afectat, l’Associació de Pagesos Propietaris i Entitats de l'Empordà, el dijous dia 10 de
juny va registrar en diferents oficines del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, al
voltants de 500 al·legacions contra aquest Pla Especial dels Aiguamolls. A més a més de les
al·legacions presentades amb la col·laboració de la Plataforma, ens consta que Ajuntaments i
altres entitats i particulars, organitzats a través d’altres Associacions, també presenten les seves
al-legacions contra aquest Pla Especial, per la qual cosa el número d'Al·legacions pot augmentar
significativament.
Després de les argumentacions i al·legacions es demana que:
- Les finques privades quedin excloses dels límits del Parc
- Que es tingui en compte la voluntat ciutadana, especialment la gent del territori, a l’hora de
aplicar mesures de protecció al Medi Natural.
- Que la protecció del Medi tingui com objectiu millorar l’estat del benestar de la zona
prioritariament.
- Que vista la mala gestió i manca d’integració dels valors del actual Parc Natural amb el territori,
no es tiri endavant aquesta ampliació i es deixi el Parc tal com està .
- Que es gestioni el Parc amb la participació de la gent del territori.
- Que les finques no es confisquin, que en cas de que realment existeixi un interès públic notori,
les propietats s'expropiïn, pagant el justipreu que en cada cas correspongui.
Pel que fa a les al·legacions fetes per la Plataforma i altres entitats, en la sisena petició presentada
en les al·legacions, en el punt primer es demana la suspensió del procés de tramitació d’aquest
Pla Especial. Els arguments principals en que es basa son principalment dos, per una banda
l’incompliment de la Llei 27/2006 de 18 de juliol, pel que fa al tràmit de participació publica prèvia
en l’el.laboració de la normativa. Com a prova s’explica que en una reunió-debat feta a Ventalló el
28 de Gener, que comptava amb la presencia del Director dels Serveis territorial de Medi Ambient
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Sr.Santos, es va negar al públic assistent fer el debat previst a la reunió, així com la possibilitat
futura de fer més reunions entre administració, ecologistes i públic interessat, per debatre la
conveniència de ampliar els Parcs Naturals existents o millorar primer els que hi havia abans de
fer-ne més. La negativa de la mesa a obrir nous debats amb la societat en general, sobre la
creació i ampliació del Espais Naturals, va ésser feta expressament en resposta a la sol·licitud del
Portaveu de la Plataforma Joan Ball-llosera, assistent a la reunió.

Per altra banda, les Al·legacions promogudes per la Plataforma Defensem Catalunya, constaten el
malestar entre la població que viu al voltant dels Aiguamolls i, en especial els Pagesos, el sector
primari, estan basades en 27 anys de funcionament dels Aiguamolls que lluny de posar en valor el
Medi Ambient, només han aconseguit que el territori es posi en contra, no solament d’una
ampliació dels Aiguamolls, sinó també, tal com s’ha informat diverses vegades, del actual model
de Parc que perjudica greument el desenvolupament de la socioeconomia de la zona.
El sector primari es el que fa 27 anys va cuidar el Medi Natural i, encara el conserva, amb un
resultat excepcional que va permetre que el Parc es pogués posar en marxa degudament, ara que
esta protegit, després de 27 anys es troba en pitjor estat que abans. Si els terrenys s’haguessin
deixat cuidar pels mateixos Pagesos, els valors Medi Ambientals no estarien tan malament com
estan ara. La responsabilitat sobre el fracàs dels Aiguamolls, pel que fa a la seva integració amb el
territori i la manca de la seva posada en valor, es sobretot deguda a una mala gestió per part de la
Direcció del Parc, gestió de la que n'és responsable la Conselleria de Medi Ambient.
Després de les més de 1600 al·legacions contra la Llei del Parc Natural del Montgrí, les més de
100 esmenes dels Grups Parlamentaris de CiU i del PPC al projecte de LLei, sorprenentment no
admeses pel Govern actual de Catalunya ( el Tripartit ) la manifestació de 1500 persones contra la
Reserva Marina de les Illes Formigues a Palamós i, ara les més de 500 al·legacions contra el Pla
Especial dels Aiguamolls de l'Empordà, haurien de fer reflexionar a l’administració sobre que
demana el poble, la gent del territori, a l’hora de posar en valor el Medi Ambient, de manera que
les persones puguin comprovar que aquest valor es real i existeix, de manera que les futures
generacions en puguin gaudir igual com o em fet nosaltres, no com ara, que ens dona la sensació
que l'únic que es pretén es apostar per uns models de protecció mediambiental encaminats a
obtenir una rentabilització i fiscalització del Medi, que només aporta que uns pocs visquin a costa
de molts, amb l’excusa de que això te com a finalitat la millora dels ecosistemes, perdent de vista
que aquesta millora te que anar destinada i acompanyada de la millora del estat del benestar de
tots, perque en puguin gaudir les generacions futures, no només d’uns quants.
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