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Gestió del Cap de Creus
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ANTONI TRASOBARES
Director general de Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat

Amb relació a la carta de Montserrat Salart ("Cap de Creus", 2/XI/2014), voldria manifestar que el projecte de Pla Rector d'Ús
i Gestió del Parc Natural de Cap de Creus (PRUG) és un projecte al qual ens obliga la llei de creació del Parc, llei 4/1998, i
que és necessari per garantir la gestió sostenible de manera que les activitats que s'hi desenvolupen i donen riquesa i progrés
a aquest territori puguin continuar fent-se de manera compatible amb el manteniment dels seus valors naturals.
D'acord amb la llei, la seva elaboració i tramitació correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, però és evident, i aquesta és la voluntat expressa del Govern, que aquest projecte ha de ser conegut, debatut i
consensuat amb el territori i la població que hi viu, la millor garantia d'una gestió eficaç. Tot i que el departament va enviar la
informació sobre el PRUG als ajuntaments fa cinc mesos, entenem el neguit del territori davant l'inici de la tramitació del
procés d'informació pública amb l'objectiu de rebre les al·legacions de tots els col·lectius implicats, i per aquest motiu el
conseller d'Agricultura es va reunir la setmana passada amb els alcaldes de Cadaqués, Roses i el Port de la Selva i s'ha reunit
aquesta setmana la junta rectora per referendar per unanimitat els acords a què va arribar el conseller Pelegrí amb els
alcaldes, a fi que el document inicial pugui incorporar les demandes del territori.
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Sr. Antoni Trasobares, director general de Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat, voldria manifestar el meu total desacord amb aquesta
resposta.
Vostè s’empara que aquest projecte s’ha realitzat perquè la llei de creació del Parc, llei 4/1998, els obliga. Si em permet fer la resta, aquesta llei
fa 16 anys que està aprovada. Si es tenia previst fer un parc natural tan restringit, com és que durant tots aquests anys no s’han buscat
alternatives econòmiques a la zona? Com és que en època de crisis econòmica, s’aproven lleis sense haver fet un estudi d’impacte econòmic?
Sense tenir en compte l’opinió del territori? Primer fem la llei i ja veurem què passa? Política de despatx?
Senyors, si aproveu aquest decret només a Cadaqués s’hauran de tancar com a mínim unes 10 empreses directament. No sé si us heu arribat a
pensar el que això pot suposar per un poble d’uns 2.000 habitants. No vull tampoc pensar quanta gent de la comarca haurà d’anar a l’atur, ja que
el sector del turisme nàutic és un dels pilars més forts.
Jo mateixa tindré problemes laborals Sr Trasobares i sóc dentista a Empuriabrava, res a veure amb el mar. Els meus pacients són 30% dels país i
70% francesos i alemanys que venen a viure 6 mesos aquí, a fi de gaudir del sol i de la seva barca. Si no poden anar amb barca molts irà a
buscar una altra destinació.
Refereix que nopatim que ja farà un consens amb la gent del territori. Però disculpi, crec que l’ordre ha quedat alterat. Per mi, el més lògic quan
hi ha un problema és fer un estudi, parlar amb els experts i representants, estudiar les diferents propostes i finalment aplicar la solució. Potser en
política no es solucionen així les coses, perdoni, desconec aquest món.
Entenc que l’aprovació d’aquest decret és a fi de minimitzar l’impacte de l’home al medi. Això ha de ser una prioritat si volem continuar en aquest
planeta. Però permeti que li digui, que actualment la contaminació més important d’aquest petit país ve causada per la pol·lució dels cotxes a la
ciutat de Barcelona. Que fins i tot, aquesta ens arriba aquí l’Empordà. Senyor conseller, per què no fa una llei que prohibeixi tots els cotxes de
Barcelona i només hi puguin aparcar 280 amb prèvia reserva de pàrquing amb pagament?
Atentament,
Natàlia Casanovas
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Benvolgut i respectat Sr.Trasobares, Director General de Medi Natural i Biodiversitat:
No es aixó Sr.Trasobares, no es aixó. S'equivoca quan diu que les activitats del territori s'han d'incorporar al Parc del Cap de Creus pero abans
s'han de fer compatibles amb el manteniment dels seus valors naturals. S’equivoca perqué es a l’inrevés: L'objectiu finalista de les áreas
protegides entenem no son altres que les de millorar la qualitat de vida de les persones, l'estat del benestar del territori ( d’altra manera no crec
que una gran majoría o entengui ), així doncs deixem correguir-li el seu plantejament quan diu com s'han de fer els plans de protecció: Nosaltres
li diriem que al revés del que vosté exposa: " de manera que el manteniment del seus valors naturals puguin continuar fent-se de manera
compatible amb les activitats que s'hi desenvolupen i donen riquesa a aquest territori " .
En una democracia no mana l'imperi de la llei, l'ultima paraula la tenen les persones, especialment si aquestes son les afectades - agredides - i
constitueixen al mateix temps una minoría ètnica obviament a proteguir pel que fa als seus valors culturals, usus i costums.
Les persones no son com la terra que cada any convé aixecar-la i donar-li la volta per no replantar a sobre alló que ja ha servit i ara está esgotat.
Les persones viuen i necessiten que el govern i les administracions les deixin tranquiles, no que cada dos per tres algú intenti remoure-les del del
territori per reconstruir nous “negocis” a sobre dels seus “cadavers” amb excuses fiscalitzadores i prohibicionistes de dificil comprensió.
A sobre, ens parlen de la reunió de la Junta Rectora que per unanimitat dona suport als acords amb el Conseller Sr.Pelegrí, com si aixó fos un fet
excepcional en favor de no se sap ben be qué. La Junta Rectora, no ens confonguin sisplau, está constituida per membres de l’Administració, es a
dir es l’Administració mateixa, en canvi a la societat civil ni se la reuneix ( fa 13 anys que no es convoca el Consell de Cooperació ) ni s’hi arriva a
acords amb prous garanties, perque en endavant s’ens escolti i es compti amb el poble per fer Lleis i normes que, depenent de com es facin
poden anar a favor o en contra del pobletot i que aquest Pla d’usus del cap de Creus, no solament va en contra del poble sino que a més a més
sembla una estrategia encaminada al extermini cultural i étnic d’una bona part del poble de Catalunya. Retirin el PRUG sisplau si s’estimen el cap
de Creus i les persones que i viuen.
Joan Ball-llosera i Llagostera
Plataforma Defensem Catalunya
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