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Agricultura obre la porta a estudiar aturar el Pla
marí si els pobles aporten un informe
En un confús comunicat, el Govern diu que ho "avaluarà" si es detecten defectes i que resoldran junts les
al·legacions

01.11.2014 | 07:19

ROSES/CADAQUÉS/PORT DE LA SELVA | G.T.
El departament d'Agricultura de la Generalitat i els
alcaldes de Roses, Cadaqués i el Port de la Selva
han acordar resoldre conjuntament les
al·legacions al polèmic Pla Rector d'Ús i Gestió
(PRUG) del sistema marí de Cap de Creus i,
alhora, que els municipis aportin un informe jurídic,
que ja s'està elaborant, per tal que els serveis
jurídics de la Generalitat "avaluïn la possibilitat de
la seva retirada i reiniciar la tramitació pel que ells
consideren un defecte de forma". Amb aquest
compromís, el departament obriria la porta a
aturar-lo sempre, és clar, que l'informe detectés
errors. Malgrat la forta oposició que els alcaldes
han mostrar durant les darrers setmanes a un document que diuen que no s'ha fet amb el consens del
territori, en un confús comunicat conjunt diuen haver arribat a una posició de consens i s'han emplaçat a
una nova reunió en el marc de la Junta Rectora del Parc el dilluns. De fet, per avui a les quatre de la
tarda hi ha prevista una manifestació ciutadana a Cadaqués per demanar que s'aturi el projecte.
La trobada s'havia anunciat per divendres però, finalment, es va celebrar el dimecres al vespre tot i que
no va transcendir fins ahir mateix. El conseller d'Agricultura, Josep M. Pelegrí, va rebre els alcaldes,
Montse Mindan, Josep M. Cervera i Joan Figueres així com el delegat del Govern a Girona, Eduald
Casadesús. La intenció, asseguren al comunicat, era "acostar posicions i trobar consens" després de
les crítiques i manifestacions contràries que en les darreres setmanes s'han produït als municipis en
relació al projecte. I sembla que es va aconseguir, almenys, rebaixar els ànims combatius dels alcaldes.
De fet, ahir ni el de Cadaqués ni la de Roses van respondre a les trucades. Cervera, per la seva banda,
va manifestar que "continuo pensant que el document és dolent i que serà molt difícil arreglar-lo però que
és més fàcil fer-ho si tenim un interlocutor i ens podem asseure a la mateixa taula a negociar". En aquest
sentit, asseguren al comunicat, els pobles insisteixen que cal un pla "adaptat a les necessitats actuals de
la zona" i compatible amb l'economia municipal. Pelegrí, en canvi, els va recordar que "la llei de creació
del Parc (Llei 4/1998) obliga fer aquest pla i que "cal que reculli tots els posicionaments i sensibilitats,
per això es formula l'exposició pública". També els va dir que es comprometia a "analitzar i consensuar
per incorporar-hi les observacions que es facin arribar en el tràmit actual d'informació pública". Amb tot,
des del departament insisteixen que la voluntat és que sigui un document útil per a la gestió del parc i que
es faran "tantes informacions públiques com siguin necessàries" per intentar recollir, diuen, les propotes
de millora. El termini, però, s'acaba el proper 25 de novembre i els representants municipals van
manifestar que no els agraden ni els continguts del pla ni en la manera com s'ha tramitat. Tot i això, han
pactat que a la propera reunió de la Junta Rectora del Parc, convocada pel 3 de novembre, es pugui
"formalitzar una sol·licitud per tal que les al·legacions siguin resoltes conjuntament pel departament i la
mateixa Junta, així com la possibilitat que aquest ens emeti un informe preceptiu amb posterioritat a
l'anàlisi conjunta". Els alcaldes consideren que hi ha hagut un defecte de forma en la tramitació i que
tindria a veure amb el fet que creuen que el document s'hauria d'haver impulsat des de la Junta i no des
d'Agricultura. Per això, han demanat un informe jurídic que trametran al departament. Agricultura, per la
seva banda, s'ha compromès a petició dels batlles a "avaluar la possibilitat" de retirar-lo i reiniciar el
procés en el cas que es detectessin aquests errors a l'informe. De moment, però, no està previst fer-ho.
Mantenen que no tenen cap intenció d'imposar cap criteri o condició que no sigui mitjançant el pacte i el
consens. El conseller també diu que parlarà amb les entitats contràries per demanar-los que facin arribar
les seves peticions per "poder ser analitzades" i incorporar-les, si s'escau.

La manifestació en contra
El polèmic pla ha encès el foc entre la majoria de sectors de la zona excepte d'altres entitats ecologistes
que consideren que el Parc s'ha de regular. La principal actuació es la regulació amb boies que preveu i
que els municipis temen que afectin de ple al turisme. Per això, Cadaqués ha convocat per avui a la
tarda una concentració per exigir al conseller que retiri el pla.
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De defectes de forma ni ha, sens dubte, el principal es la nul.la participació de public e
interessats en la redacció del Pla d'usus. Als ecologistes radicals ja els i va bé el pla, com
més prohibitiu i fiscalitzador millor, així, 'ells" a través de les seves empreses
mediambientals podrán fer algún que altra negoci a costa del benestar del territori del
Cap de Creus. Abans alguns polítics que ara manen acusaven, amb tota la raó del món a
l'anterior Tripartit, d'autista. Esperem que ara s'hagui curat aquesta patologia que
impedeix que la Generalitat miri pels interessos del poble que els ha escollit , en lloc de
mirar pels propis interessos del govern de Barcelona que no necessariament son els
mateixos del poble ni molt menys els adequats per preservar i millorar la qualitat de vida
del territori. Joan Ball-llosera Llagostera Plataforma Defensem Catalunya
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