
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 14 de Setembre de 2010

Honorable Conseller :

Em dirigeixo a vos en qualitat de portaveu de la Plataforma Defensem Catalunya per
manifestar-vos que, en reunió de la Junta de portaveus de la Plataforma del 11 de
Setembre de 2010, es va acordar unànimement presentar aquest escrit
d'al·legacions contra el Pla especial de protecció del Medi Natural i el Paisatge de
les Muntanyes de Begur. 

Ens consta 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 del interès d’assolir els objectius que
la Plataforma Defensem Catalunya es va proposar en el moment de la seva
fundació,  presentem al·legacions de forma solidaria però no excloent, compareixent
davant aquesta Conselleria i, com a millor en dret procedeixi exposem els següents

FETS :

Havent-se publicat la resolució d’aquesta Conselleria MAH/2385/2010, de  28 de
juny, en el DOGC nº:5672 del 16/07/2010, referent a l’aprovació inicial del Pla
Especial de protecció del medi natural i del paisatge de les Muntanyes de Begur,
vista la documentació relativa a aquest Pla especial inicialment aprovat per el
Conseller i, atès que a través de les 207 pàgines de que consta aquest projecte de
preservació del Medi Natural i regulació de les activitats humanes, es desenvolupa
un articulat genèric, acompanyat de diversa documentació que de forma general
defineix un marc legal a partir del qual es poden anar desenvolupant les diferents
figures de preservació, regulació i restricció de les activitats humanes, envers el
espai natural objecte d’aquest Pla Especial, creguem convenient fer les següents
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CONSIDERACIONS:

Aquesta Plataforma està neguitosa per algunes actuacions portades a terme en el
Medi Natural que, a vegades no solament no el milloren, sinó que en la majoria dels
casos, aquestes son mesures de protecció que  només aconsegueixen la finalitat
d’excloure l’activitat humana en el Medi i, això no es favorable per una adequada i
racional sostenibilitat, al temps que entenem que també es perjudicial per la posada
en valor del Patrimoni Mediambiental, de manera que les futures generacions en
puguin gaudir, al menys igual que nosaltres. 

Ens trobem també que tot sovint la preservació del Medi Natural es només
l’argument capaç de justificar l’urbanització ecològica , creant serveis insòlits en
espais naturals i lliures que fins ara es conservaven en molt bon estat, degut
precisament a que el seu valor era només mediambiental, no un atractiu turístic, que
es com es pretenen convertir alguns espais avui dia.

Els valors mediambientals son els que ara son, es a dir els que i eren abans de la
creació de les figures de protecció. La relació interactiva entre les persones i la
Natura, especialment la gent del territori,  es la que ha modelat aquest paisatge i
aquest entorn Natural de que avui dia disposa Catalunya. Tot això s’ha fet sense
intervencionismes exagerats de l’administració, tenint en compte que la Natura es
preserva perquè l’home la necessita per viure, no perquè la natura en si tingui un
valor propi, com una mena de drets similars als de les persones  que excloguin de
gran manera la interacció humana; la Natura no té drets, els drets son de les
persones.

No podem estar d’acord amb  aquest Pla Especial, vist el contingut i vista
l'abundància documental inclosa en el mateix que, de forma general estableix
aquest marc legal previ dins del qual s’aniran desplegant futures altres regulacions i
decrets, capaços de definir més específicament els usos, les prohibicions, les
regulacions..., es a dir, tot i que aquest Pla inicial no detalla gaire, sí que perfila amb
bastant precisió quin serà el futur per els territoris i els ciutadans que es veuran
afectats pel nou Decret. De l'analisis del contingut i l’articulat es desprèn que,
s’intenta incorporar el territori a una nova figura de protecció,  en lloc d’incorporar
la figura de protecció a la realitat del territori. Es per tot això que creguem
necessari  dins del període establert com a termini, presentar les següents
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AL·LEGACIONS :

1ª) - En l’Introducció que es fa en el punt 1. d’aquest Pla Especial, es fa esment al
Decret 328/1992, de 14 de desembre d’aprovació dels PEIN , fen també referència a
la Llei 12/1985, de 13 de juny i,  entre altres cites de la Llei, pel que fa a les
activitats tradicionals, es transcriu: < A aquests efectes, es prendran les mesures
oportunes per assegurar el manteniment d’aquestes activitats tradicionals en les
seves condicions actuals i de forma compatible amb la protecció dels espais inclosos
al Pla>. Entenem que l'esperit que movia abans a l’administració a l’hora de protegir
el Medi Natural, era el de incorporar els valors mediambientals a la vida del
ciutadà i especialment a la gent del territori, els que i viuen i els que a més a més
de viure-hi, tenen una relació interactiva amb la Natura, però ara,  aquest Pla
Especial això no o té prioritariament en compte, obviant que existeixen uns valors
humans en forma de tradicions, usos i costums, que formen part de l’historia i
han forjat la actual idiosincràsia del ciutadans de Catalunya, donant una estabilitat
social i assolint un estat del benestar que, es pot veure perjudicat per la poca
definició que dona aquest Pla Especial sobre les regulacions per una banda i, la
concreció i detall dels valors mediambientals, perills deguts a la densitat de població
i, objectius a assolir en la preservació de la Natura per l’altra.  

2ª) - Es parla molt de la Natura i poc de les necessitats humanes, de les persones  i
del desenvolupament socioeconómic de la zona que es vol afectar amb aquest Pla
Especial. Catalunya ja compta amb un 30% de superfície protegida, aquest
blindatge amb que es pretén cobrir la superfície prevista en el Pla , pot suposar un
estancament dels territoris que viuen envoltats de Natura i que necessiten de la
Natura per viure, un estancament de la socioeconomía de la zona, significant un fre
pel creixement i el progrés.

La densitat de població i la necessitat de disposar de Natura lliure suficient , obliga
a un replantejament del que determina aquest Pla inicial,  fins arribar a un
consens social satisfactori. 

Tan mateix trobem a faltar en tota la documentació inclosa en aquest Pla Especial,
estudis de previsió de l’impacte socioeconómic que patirà la zona a mig plaç,
en cas de portar-se efectivament a terme tot allò previst en el  Pla.
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3ª) - En la memòria informativa es poden llegir frases que podrien qualificar-se
com a judicis de valor, capaços d’induir a prejudicis a la persona que llegeix
els textos. Així ens trobem frases com < malgrat  l’alt grau de transformació
urbanística que pateix aquí la costera, és on trobem unes de les comunitats
d’armèria i plantatge marí i coixinets espinosos més ben conservades.>   o, un altre  
< Sa Tuna, és un dels llocs on l’herbei de posidònia es troba ben desenvolupat,
malgrat que rep l’impacte produït pel fondeig de les embarcacions. >  o  l’altre,
referent al Mero < La persecució de la que ha estat objecte aquestes darreres
dècades ha fet que es tracti d’una espècie avui en dia relativament escassa >. 

Potser el missatge que considerem més tendenciós i, al mateix temps irrespectuós
envers el ciutadà en general i les administracions predecessores, es el que fa
esment a les segones residències que  en un peu de foto del Pla Especial es
defineix <El conjunt del territori es troba esquitxat d’urbanitzacions >. Es a dir,
missatges i referències, a vegades prou explícites perquè qui llegeix el Pla entengui
que “tot” està en mal estat degut a l’activitat humana i, a  les administracions
“culpables” de deixar construir urbanitzacions en terrenys fora del nucli estrictament
urbà. 

Tan mateix, voldríem fer esment a la menció que en aquest Pla Especial es fa sobre
el Corb Marí Emplomallat, citant que l’any 2008 i varen niar unes 14 parelles dins
aquest espai, del total de 30 que nien a la Costa Brava i els 200 exemplars censats
el 2009 i, el fet que aquesta espècie es la que va motivar la designació d’aquesta
zona com  a ZEPA dins de Xarxa Natura 2000.

De sempre el Corb Marí Emplomallat ha residit a la Costa Brava,  amb un cens
reduït de parelles que, per lògica,  dona a entendre que potser aquest no es l’indret
ideal per la seva reproducció massiva. Si bé es pot considerar una espècie a
protegir, per la poca quantitat d’exemplars existents, no es menys cert que també es
pot considerar una espècie poc afectada per l’activitat humana, atès que sol habitar
els acantilats i llocs poc accessibles, per altra banda, aquesta Au ha conviscut amb
les persones i les activitats que es porten a terme en el Medi Marí desde sempre i,
desde sempre el cens ha estat més o menys el mateix. Intentar relacionar la poca
quantitat d’exemplars amb l’activitat humana es poc menys que desafortunat, però
es que d’arguments desafortunats en trobem uns quants en aquest Pla Especial, el
qual té tendència a magnificar un fet, com es la existència de la necessitat de
protegir adequadament el Medi Natural, trobant sempre i a tot arreu espais
“degradats” per justificar que tot ha d’estar regulat, restringit i si cal prohibit; això no 
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es protegir sinó privar a la ciutadania del dret a fer ús lliure d’un territori de domini i
ús públic propietat de tots els Catalans, sense abans ni tan sols haver consultat i
parlat amb tots els col·lectius afectats.

La preservació de les espècies, la millora dels ecosistemes i l’augment de la
biodiversitat, s’han de portar a terme fugint de la idea de transformar el Medi
Natural en un Santuari. 

4ª) - Dins l'àmbit Marí, ens sorprèn l’insistencia en regular les activitats recreatives
sense insistir gaire amb les professionals. En apariencia, sembla com si aquesta
Conselleria volgués amb aquesta norma rendibilitzar el que ara es d’us públic i
gratuït com es la Mar, convertint en activitats de pagament les que fins ara eren
gratuïtes, amb el  pretext de la necessària protecció Mediambiental. Les
restriccions, limitacions i prohibicions semblen destinades a les activitats recreatives
i esportives, pel que fa al Medi Marí, entenem doncs que això es només un pretext
per confiscar a la ciutadania el dret a gaudir i utilitzar gratuïtament i en llibertat
el seu propi Patrimoni Natural .

A més a més, aquesta Conselleria entenem va més enllà de lo racional i avui per
avui possible, quan en el Programa d’Actuació i Avaluació Econòmica, en la Gestió
del Medi Marí, Actuació 2.3. , pretén assumir competències que no li son pròpies,
d’uns espais que ja estan en fase de comptar amb una regulació específica per part
del Gobierno Español, tal com s’explicita en els objectius (pág.199 del Pla Especial)
de crear unes reserves i aplicar regulacions de les activitats professionals i de lleure
en aigües exteriors, competència del Estado Español, no de la Generalitat de
Catalunya.

Sembla com si la Conselleria no conegués que està en procés la possible creació
d’una Reserva Marina d'Interès Pesquer que, abarca gran part de la superfície
marina que aquest Pla Especial pretén cobrir. Això impossibilita que el que es
pretén sigui possible a menys que compti amb el vistiplau del Gobierno Español.
Inicialment, si es tira endavant aquest Pla Especial, el que si es cert que en la franja
marítima hi haurà un conflicte de competències important.

Sobre l’anterior i sobre la manca de participació pública en la el.laboració d’aquest
Pla Especial, informar a aquesta Conselleria que la Plataforma Defensem Catalunya
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va col·laborar activament en la convocatòria i celebració de la manifestació contraria
a la Reserva Marina de les Illes Formigues, juntament amb més de 1.500 persones
que cridaven No a la Reserva;  el dia 29 de novembre de 2010 a Palamós, molts
vàrem dir no a aquesta Reserva i a qualsevol altra mesura irracional de protecció
del Medi Natural que abans no s'hagi consensuat degudament. La Plataforma
Defensem Catalunya, com alternativa a la Reserva va proposar que en lloc de la
Reserva es fes un Parc Natural, precisament a les zones a on ara o proposa la
Conselleria, però de moment no tenim resposta per part del MARM. 

En matèria de Medi Ambient,  ¿se està governant d’esquenes al poble, imposant i
no consensuant mesures de gran importància pel futur de la societat, sense que
existeixi una participació real, efectiva i clara de la ciutadania i dels interlocutors
socials, a més a més d’ una postura  oberta de l’administració perquè la societat, i
no només els grups ecologistes, puguin dir la seva pel que fa a la protecció de la
Natura.?

 
5ª) - La Llei 27/2006, de 18 de juliol, “por la que se regulan los derechos de acceso
a la información, de participación pública y de acceso a la justícia en materia de
medio ambiente que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE”; en el seu
article 16 estableix que, les Administracions Públiques han de promoure una
participació real i efectiva en la elaboració de disposicions de caràcter general
relacionades amb el medi ambient.
 
L’article 2 defineix clarament qui es “públic” (punt 1) i qui es “persona interessada”
(punt 2). Així mateix l’article 16.1 a), b), c), d), estableix com s’ha de fer aquesta
participació pública i, així diu que es donarà tota la informació pertinent de manera
intel·ligible,  per que el públic interessat pugui donar l’opinió quan totes les
decisions estiguin ofertes. 

L’article 18 diu, que les administracions públiques asseguraran que
s’observaran totes les garanties en matèria de participació pública, de l’article
16 i, entre d’altres, en temes relacionats en conservació de la naturalesa i diversitat
biològica.

En aquesta elaboració del Pla Especial, entenem existeix un incompliment de la
Llei 27/2006, de 18 de juliol, per comprovar-ho només cal observar el redactat del 
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Pla i la que segons ens consta ha estat nul·la participació pública amb que s’ha
comptat, atès que es fa evident que solament ha existit participació de tècnics i
persones vinculades a  grups Ecologistes.

Es necessari per l'èxit d’aquest Pla Especial que, abans de la seva aprovació, es
refaci de nou amb les aportacions que surtin de les consultes i suggeriments dels
diferents sectors de la societat que, amb un enfocament més realista, de ben segur
milloraran aquesta normativa que ara per ara, entenem només s’ha basat amb idees
aportades per part de persones amb ideologia mediambientalista.

6ª) - Es pretén regular, protegir, preservar, prohibir i sancionar fins l’exahustivitat i,
això no es favorable pel manteniment del estat del benestar ni la llibertat de les
persones a gaudir del Medi Natural, de manera racional però sense gaires
impediments i entrebancs que semblen anar encaminats a avorrir al ciutadà perque
no surti de casa i, això es el que entenem es desprèn de la lectura d’aquest Pla
Especial,  pensat per afavorir el Medi Natural sense tenir gaire en compte ni les
persones que i viuen, ni la gent de l’entorn, obviant els usos tradicionals, les
costums i els drets adquirits com a ciutadans d’un territori que es de tots i que ara
sembla que es vol convertir en un objecte comercial més, al servei del món
empresarial i professionals de l’Industria Mediambiental.

En deguda observáncia de la  la Llei 27/2006, de 18 de juliol, cal paralitzar el
procés de tramitació d’aquest Pla Especial, crear una taula de negociació amb
participació de tots els representants del sectors afectats e interessats , fins
que s'arribi a un consens de com i de quina manera volem protegir el nostre
Medi Natural.

7ª) - Pel que fa a la protecció del Medi Natural : Tots i estarem d’acord, sempre i
quan la protecció sigui racional i sense obviar els interessos de les persones, però,
pel que fa a la protecció del Paisatge, entenem que aquest concepte de protecció es
subjectiu i de perspectiva poc amplia, amb un enfocament conservacionista que no
es pot aplicar a tots els indrets per igual. El Paisatge es el que la societat ha volgut
que fos fins ara, es com es i segur que es podrà anar millorant, però no es 
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pot pretendre que el concepte subjectiu del que alguns avui entenen per Paisatge
ideal,  s’imposi per davant del benestar i dels interessos dels ciutadans, només
perquè “uns quants” volen el “seu” paisatge, no el que conforma la Catalunya actual
del Segle XXI creada pels nostres predecessors i heretada d’ells.

No té perquè ésser mes adequada la postal idíl·lica d’una Cala de la Costa Brava
sense edificacions ni embarcacions fondejades, en contra d’una altra més realista i
adaptada a les necessitats de les poblacions,  com seria la típica Cala amb
edificacions a línia de Costa i embarcacions fondejades en temporada estival. Al
Turisme tant s’he li ha venut una postal com l’altre i en qualsevol cas, la realitat i les
necessitats humanes son los que son i no les que els amants de la Natura Verge
desitjarien.

Esponjar el territori a base de prohibicions, restriccions, confiscacions,
expropiacions i enderrocs, no es una bona pràctica pròpia de tarannàs democràtics,
ni tampoc beneficiosa pel benestar general. Per construir una nova societat lliure,
amb valors fonamentals, democràtica..., de cap manera es pot aplicar els sistema de
construir al damunt de les runes de les anteriors societats enderrocades a la força. 

Es per tot l’anterior que no estan d’acord, tal com s’ha manifestat anteriorment, amb
el contingut d’aquest Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge de les
Muntanyes de Begur i, atesa la constància de l’inexistent participació pública i
dels interessats en la el.laboració del Pla

DEMANEM :

Primer: Atès que en l’elaboració d’aquest Pla no s’ha buscat el consens, ni la
participació ciutadana, ni de les entitats representatives del diferents sectors
socioeconómics  del territori, i encara menys de les entitats que com la nostra
representen una part de la societat que, manté una relació estreta e interactiva amb
el Medi Natural, demanem la suspensió del procés de tramitació d’aquest Pla
especial  de protecció del Medi Natural i del paisatge de les Muntanyes de
Begur, fins que l’articulat sigui degudament sotmès a debat públic amb els
interessats, negociat, definit, 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, que preveu la prèvia participació pública i dels interessats
en la elaboració de las normatives en matèria de Medi Ambient.
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Segon : Que les superfícies ocupades per les propietats privades i finques
legalment establertes, quedin excloses de les superfícies que queden
sotmeses a les noves regulacions i restriccions previstes per aquest Pla
Especial.

Tercer : Que en l’elaboració del 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, del sector primari, així doncs cal evitar que el Pla Especial obviï aquesta
realitat, compatibilitzant 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 les persones i, per tant, la seva qualitat de vida, buscant
especialment augmentar la seva llibertat en lloc de reduir-la.

En la protecció del medi ambient, cal prioritzar la gent del territori, respectant
la propietat privada, la seguretat jurídica de allò legalment ja establert, els
drets adquirits, tradicions usos i costums: Primer son les persones i, el Medi
Natural s’ha de preservar i utilitzar racionalment  en benefici d’aquestes. 

Us saluda ben atentament.

Joan Ball-llosera i Llagostera
Portaveu de la Plataforma Defensem Catalunya
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