
 
 

                                                                                      

 
 

        
 
 
Àngel Oltra Pérez, com a portaveu del Grup Municipal Compromís per Pego a l’Ajuntament 

de Pego, presenta la següent moció, perquè es debata en la comissió informativa corresponent, i 

passe al proper plenari ordinari: 

 

A Pego podem gaudir d'un entorn natural envejable per altres pobles gràcies, en part, a la 

declaració de Parc Natural de la Marjal, una declaració que data de 1994, tot i que no va ser fins 

al 1999 quan es va aprovar el seu primer PORN. 

A més d'aquesta declaració també disposa d'altres d'àmbit internacional com són la declaració 

com a Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), o estar inclosa en la Xarxa Natura 2000 

de la UE i el Conveni Ramsar de protecció de les zones humides. 

Tot i aquestes denominacions internacionals i nacionals, continua sense tindre el seu Pla Rector 

d'Ús i Gestió (PRUG), o el centre de recepció de visitants, ambdós temes haurien d'estar 

almenys des de fa 18 anys. 

És en el centre de recepció en el que ens volem fixar. Pensem que perquè el parc natural siga 

ben conegut per totes les persones que el visiten, però també per la gent de Pego, ha d'haver un 

espai ben definit i des d'on, no sols es puguen rebre totes les indicacions necessàries per a 

visitar la Marjal, sinó també que en aquest espai s'explique el funcionament del seu ecosistema i 

la relació amb les seues gents, és a dir, les persones de Pego i els pobles del voltant, no cal 

explicar la relació de la gent de Pego amb la marjal: aquesta ha estat una font d'aliment 

essencial per al nostre poble des de fa segles, fóra la pesca, la caça o els cultius. 

Aquesta relació es veuria reforçada si, com és intenció de l'actual Ajuntament, l'actual Museu 

Etnològic es traslladara a aquest nou centre d'interpretació, cosa que, a més, alliberaria espai a 

la Casa de Cultura i facilitaria ampliar, per exemple, l'exposició d'art modern. 

Per tal de possibilitar l'habilitació d'aquest centre de recepció, i atenent a la manca de 

finançament de la Conselleria competent i de la Generalitat en general, proposem que 

l'Ajuntament cedisca l'ús d'una part de l'edifici de l'antic centre de salut de forma temporal i fins 

que el centre de recepció i interpretació permanent es construïsca. 



 
 

                                                                                      

 
 

Aquest edifici que compta amb una planta d'uns 530 metres quadrats, està situat al centre del 

poble, cosa que facilitaria que les persones que visiten el parc hagen de passar pel poble, i a 

més disposa, a poc més de 150 metres d'una zona d'aparcament suficientment gran, com és la 

del costat del Musical. 

A més, l'edifici ja és usat pel personal del parc natural, ja que disposa d'una oficina tècnica del 

seu personal. 

Sols amb la cessió de l'ús d'una part de l'edifici, es podria habilitar el centre de recepció i 

interpretació, amb l'exposició del Museu Etnològic i, a més, garantir els usos que encara té 

l'edifici. 

Per tot això proposem: 

 

 

ACORDS 

 

Que l'Ajuntament cedisca l'ús, de forma temporal, d'una part de l'edifici situat al Carrer Llavador 

número 5, l'antic centre de salut, a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural perquè aquesta habilite el Centre de Recepció i Interpretació del Parc 

Natural de la Marjal de Pego-Oliva fins que el nou centre es construïsca i pose en funcionament. 

 

                                                    
 

      Pego, a 15 de gener de 2018 
 
 
 
 
 
 
Àngel Oltra Pérez                                       
Portaveu Compromís per Pego 


