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Cadaqués

Normas de participación

El Cap de Creus

La direcció general de Medi Natural de la Generalitat ha aprovat, en la seva fase inicial, el pla rector d'ús i gestió (PRUG) que
regularà tota la zona marina del parc natural del Cap de Creus. El PRUG ha estat redactat i publicat per Medi Natural sense
consensuar-ho tan sols amb la direcció general de Pesca i això que totes dues pertanyen a la mateixa conselleria. Òbviament,
tampoc ha estat consensuat amb Turisme. I ni tan sols aporta un estudi econòmic de l'impacte que tindrà en l'economia de la
zona.

El pla atempta contra l'ús normal de la nàutica d'esbarjo, que constitueix una de les principals fonts d'ingressos turístics per a
les quatre poblacions directament afectades: Roses, Cadaqués, el Port de la Selva i Llançà.

El pla està inspirat per un ecotalibanisme pur i dur. Una de les prohibicions més fermes, i n'hi ha moltes, és el fondeig lliure.
No es podrà llançar l'àncora i només hi haurà, aproximadament, 200 boies per amarrar-hi, amb prèvia reserva i el
corresponent pagament de taxes. Així és l'afany recaptatori de la directora del parc natural del Cap de Creus a qui estem
demanant responsabilitats. Senyora Victòria Riera, no ens fiscalitzi la natura!

No volem que tot el Cap de Creus sigui com el Pla de Tudela (la zona que anteriorment ocupava el Club Med), on l'accés és
restringit. Un paratge molt bonic però tancat i barrat als ciutadans. Nosaltres sí que volem tenir cura de la natura i respectar-la.
Nosaltres preferim la nostra terra i la volem cuidar. Però també la volem gaudir. I sí, senyora Victòria, sí que és compatible.

El pla també prohibeix la navegació a velocitat superior a 12 nusos per considerar-la alta velocitat i que ens vinguin a visitar
embarcacions superiors a 15 metres d'eslora sense cap argument tècnic. Busseig, pesca i embarcacions turístiques de
passatgers també en surten molt perjudicats.

Per tot això, demanem al conseller Josep Maria Pelegrí que retiri el PRUG i per això ens vam manifestar a Cadaqués. 
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9 días atrásLeollasan
Pues si, pero con el desaguisado que ha permitido la Generalitat a lo largo de toda la Costa Brava , durante el reinado de los pujoles, no le van ha
hacer ningún caso. Ahora se puede llamar la Costa del Ladrillo.
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