
MANIFEST: 
LES 27 ENTITATS ADHERIDES DEMANEM UNA POSTURA VALENTA 
PER PART DEL GOVERN CATALÀ A L’HORA D’APROVAR EL PRUG 

DE L’ÀMBIT MARÍ DE CAP DE CREUS  
DAVANT LES PRESSIONS DELS SECTORS MÉS IMMOBILISTES 

 
Fruit d’una llarga i dura campanya reivindicativa liderada per l’entitat ecologista IAEDEN, el 
Parlament de Catalunya va aprovar l’any 1998 la Llei de Protecció de Cap de Creus. En aquesta 
llei constava que, abans que passessin quatre anys de la seva aprovació, s’havien d’haver 
aprovat també el Pla Regulador d’Ús i Gestió (PRUG) de l’àmbit marí. Lamentablement, però, 
hem hagut d’esperar vint anys per desencallar aquest procés. 
Per sort, i després de vint anys d’indigència proteccionista pel que fa a l’àmbit marí de Cap de 
Creus, sembla que ja ha arribat el moment. 
Com ja detalla la proposta d’aquest document, els objectius necessaris i urgents d’aquest PRUG 
serien: 

1.        Restaurar i conservar els processos naturals i la biodiversitat associada. 
2.        Conservar els hàbitats i les espècies d’especial interès. 
3.        Conservar els elements i llocs geològics d’especial interès. 
4.        Conservar el paisatge i la qualitat de l'ambient visual, sonor i lumínic. 
5.        Contribuir a la conservació del patrimoni cultural material i immaterial. 
6.        Fomentar les activitats econòmiques i socials relacionades amb la restauració i 
conservació dels valors naturals i culturals de l'espai. 
7.        Contribuir a la sensibilització i educació ambiental de la societat. 
8.        Contribuir al coneixement ecològic i geològic en general. 
9.        Articular la gestió de l'espai amb la planificació i gestió sectorial. 
10.      Establir mecanismes d'aplicació i actualització del Pla. 

Finalment, i després de més de cent reunions amb un intens debat, el Govern de la Generalitat 
ha aconseguit elaborar una proposta de mínims a partir dels acords consensuats amb els 
representants dels diferents sectors afectats (ajuntaments, pescadors professionals, nàutica, 
pescadors esportius, submarinistes, científics, conservacionistes, ecologistes…). 
Aquesta proposta també s’ha obert a la participació pública en forma de consideracions; un 
procés lloable, tot s’ha de dir. Tanmateix, ha quedat en evidència dins d’aquest procés 
participatiu que alguns col·lectius massa immobilistes i massa influents exigeixen la 
supressió de certes normatives importants, cosa que podria condemnar el PRUG a ser 
paper mullat. Per tot plegat, les entitats adherides a aquest manifest demanem al Govern 
de la Generalitat que no claudiqui davant d’aquestes pressions, ni davant les que ja 
estarien actuant per vies menys “participatives”.  
A més a més, el nostre Govern podria arribar a provocar un greuge inacceptable si tan 
sols s’acabés atenent a aquest tipus de demandes, mentre ignoren les altres propostes 
participatives que li demanen d’augmentar encara més els nivells de protecció del PRUG. 
En cas de no ser així, tant les 27 entitats sota signants com tota la ciutadania que ens dona suport 
entendríem que el nostre Govern no estaria aprofitant prou aquesta oportunitat per començar a 
complir amb els tractats internacionals que no paren d’exigir la protecció urgent dels ecosistemes 
marins. 
 

Girar el full per veure el llistat de les 27 entitats adherides a aquest manifest. 
 
 
 



S’adhereixen a aquest manifest: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
                        
 
 
                  
                      
       
 
             
                                                                                                         
 
 


