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

Honorable Conseller :
D’acord amb la resolució d’aquesta Conselleria MAH/2385/2010, de 28 de juny, publicada
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, considero oportú
comparèixer davant aquesta Conselleria de Medi Ambient i Habitatge i, com a millor en dret
procedeixi, presento les següents

AL·LEGACIONS :
En referència al Pla especial de protecció del Medi Natural i del paisatge de les Muntanyes
de Begur i, dins del període establert com a termini de presentació d'al·legacions, considero
que:
1ª) - Vist el contingut d’aquest Pla Especial i vista l'abundància documental que s'estén en
les seves 207 pàgines, entenc que ens trobem davant un nou Pla Especial que, de forma
general, pretén crear un marc legal dins del qual s’aniran desplegant altres regulacions i
decrets capaços de definir més concretament la regulació del espai a protegir, però, 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. Es a dir, 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.
2ª) - 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 fá 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>. Entenc 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.
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3ª) - 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. 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. Així doncs, es per tot l’anterior que

DEMANO :
Primer: 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.
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 la zona i, per tant, la qualitat de vida de les persones. En la protecció del medi
ambient, cal prioritzar la gent del territori, respectant la propietat privada, la seguretat jurídica
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.
Atentament

..................................………………………………………….
..................…………………………………....
...................................

Palafrugell, a 15 de Setembre de 2010
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