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 Una proposta feta a esquenes del territori no pot
prosperar, no hauria de prosperar, sobretot per respon-
sabilitat política. El Govern sap que és una hipoteca
per al país, que condicionarà el futur del desenvo-
lupament econòmic. I no únicament del sector
agrari i rural, sinó també a les infrastructures, in-
dústria i serveis.

Els partits polítics són els primers que no afronten
amb realisme aquesta situació, per la qual cosa donen
voltes per trobar fórmules maquilladores d’una dura rea-
litat: xarxa Natura 2000!! que és una càrrega per la so-
cietat molt més greu del que reconeixen.

Desvirtuar la PAC (Política Agrària Comuna) per justi-
ficar la creació de xarxa NATURA 2000 és l’acte més
deshonest i injust que es pot dissenyar.

La PAC, amb tots els defectes, és productiva i ben
reestructurada, té futur i dóna futur, a més amb intel·-
ligència garanteix l’alimentació a preus raonable.

Xarxa NATURA 2000, no solament no genera riquesa
sinó que genera despesa i no sabem ben bé al servei de
qui. E
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El Govern de la Generalitat ha de proposar la delimitació dels espais xarxa NATURA
2000 a Brussel·les. Una proposta que neix a esquenes de les persones del territori:
propietaris, empresaris, adminstracions locals.

Quan tothom parla de sostenibilitat ...
... es proposa un projecte INSOSTENIBLE

Per aquesta raó:

NO PODEM ACCEPTAR
la propost a de xarxa NA TURA 2000

Perquè:

····· GENERA INSEGURETAT JURÍDICA.
····· GENERA INSEGURETAT PATRIMONIAL.
····· GENERA INSEGURETAT ECONÒMICA.

La proposta de xarxa NATURA 2000 provoca discrecionalitat política en les decisi-
ons i l'agicultura, com a sector més feble, en pagarà les conseqüències.

Quan tothom p arla de sostenibilit at
es proposa un projecte INSOSTENIBLE.

Per responsabilit at individual, p atrimonial i econòmica no podem
accept ar aquest a propost a.

No ens hem de resignar.
Hi ha molt per fer i depén de tots i
cadascú de nosaltres que no ens
imposin res i, menys encara, en
nom d'Europa.

Perquè:

····· CONDICIONA LA PROPIETAT.
····· CONDICIONA LA LLIURE EMPRESA.
····· CONDICIONA EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC.

xarxa NATURA 2000 NO ÉS SOSTENIBLE.

· NO ÉS ECONÒMICAMENT SOSTENIBLE.
· NO ÉS SOCIALMENT SOSTENIBLE.
· I TAMPOC ÉS MEDIAMEBIENTALMENT SOSTENIBLE.


