COMUNICAT DEL CEESCA RESPECTE EL PRUG DE L'ÀREA
MARÍTIMA DEL PARC NATURAL DEL CAP DE CREUS
El PRUG que es pretén aprovar tindrà una forta incidència en la societat cadaquesenca. Tenint
en compte la necessitat d’actuar urgentment i escoltant als membres de la Junta directiva i el
sentir popular dels cadaquesencs manifestem el següent:
- Som plenament conscients de la necessitat de conservar i protegir el patrimoni natural del
nostre entorn, que és un dels objectius del nostre Centre d’Estudis.
- L’aplicació del PRUG és fa d’una forma impròpia dels moments actuals, en els que la
participació democràtica és un dels factors més rellevants per la conscienciació dels ciutadans,
tant de protegir el medi ambient, com de buscar formes sostenibles per a les activitats pròpies
del sector.
- S’ha obviat a la ciutadania, als sectors econòmics presents al territori, i fins i tot al mateix
Ajuntament. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha d’esser conseqüent amb la voluntat
dels seus ciutadans i amb la capacitat d’aquests per prendre part en les decisions que els
afecten.
Davant d’aquesta situació considerem que el Centre d’Estudis Cadaquesencs ens hem de
posicionar i actuar en conseqüència. És per aquest motiu que us fem una relació de les
properes accions que volem dur a terme:
a) adherir-nos a l’Ajuntament de Cadaqués amb l’acord i les al·legacions presentades en el Ple
extraordinari del 24 d’octubre que van aprovar per unanimitat de tots els grups del Consistori.
b) presentar les al·legacions pròpies de CEESCA com a entitat cadaquesenca davant del
Conseller posant de manifest que la nostra entitat es va oferir fa pocs mesos a col·laborar
sense oferir-nos cap possibilitat de consulta ni mediació.
c) Mobilització i comunicació als altres centres d’estudis i organismes sensibles a aquesta
situació de desprotecció, etc.....
Pels qui no en teniu notícia s’està duen a terme en aquest moments dues accions, que us
comuniquem per si voleu fer-les vostres:
- Participació a la manifestació prevista pel proper dissabte as passeig per protestar contra
s’aprovació arbitrària des Pla Rector.
- Podeu adherir-vos al manifest de l’Eli Giró seguint l’enllaç següent i on podreu posar també la
vostra opinió:
http://www.change.org/p/sr-josep-maria-pelegrí-conseller-de-la-generalitat-de-catalunyaaturi-l-aprovació-inicial-del-prug-de-l-àmbit-marí-del-parc-natural-de-cap-decreus?recruiter=33351793&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_sou
rce=share_petition
Ens agradaria que els socis i sòcies participéssiu en aquest procés manifestant la vostra opinió i
les vostres consideracions sobre el PRUG i les accions que hem de dur a terme des de CEESCA.
Esperem la vostra resposta en aquest mateix correu, administració@ceesca.cat

