
Manifest de les entitats ecologistes sobre el  projecte d'El Bulli 

Foundation al Cap de  Creus

Barcelona, 2 de juny de 2014

El Bulli Foundation té com objectiu salvaguardar el llegat del restaurant El Bulli a

Roses, al paratge de Cala Montjoi. Per aquest motiu ha elaborat un projecte que

bàsicament proposa bastir unes noves instal·lacions per a una casa-museu viva,

segons explica el mateix projecte. A efectes pràctics significa una ampliació

constructiva de 3.000m2 en un espai natural de protecció especial, és a dir, el Parc 

Natural del Cap de Creus.

El Govern de la Generalitat, mitjançant el Conseller de Territori i Sostenibilitat –Santi

Vila-, recolza activament aquesta iniciativa. D’aquesta manera, està promovent al

Parlament de Catalunya una llei feta a mida per poder dur-la a terme, atès que el

projecte en si mateix seria inviable jurídicament parlant: incompleix tota normativa

urbanística i ambiental (la llei que declara el Parc, el règim del PNIN, el Pla especial de

l’espai i la Directiva europea referent a la Xarxa Natura 2000). Tampoc no es donen

raons de caire ambiental que aconsellin la realització d’aquest projecte, en vista dels

problemes d’accessos (caldria una nova carretera, pàrkings, etc.), serveis i

transformació de l’entorn immediat de Cala Montjoi.

El Bulli 1846 posa en perill la conservació dels valors naturals pels quals Cala Montjoi

fou preservada. Una protecció sota una clau especial aprovada per Llei del mateix

Parlament com a Paratge Natural d’Interès Nacional, dins com s’ha dit del Parc Natural

del cap de Creus.

El projecte de El Bulli Foundation, en abstracte, pot ser interessant i possiblement

podria aportar beneficis a nivell local i de país. Les nostres consideracions són:

1) Cala Montjoi no és l’indret idoni per desenvolupar un projecte d’aquestes

 dimensions.

2) Cal avaluar seriosament el precedent d'excepcionalitat que constituiria la llei

 proposada.

3) No hi ha justificació possible per considerar aquest projecte d’interès públic de

 primer ordre. La protecció del medi natural preval sobre els interessos particulars 



de qualsevol persona, per rellevant que sigui.

Els sotasignants considerem que El Bulli Foundation pot ser un projecte

d’interès pel país si se situa en una altra ubicació. Considerem que el nucli de Roses

podria acollir perfectament aquest projecte, tot beneficiant el municipi, la comarca i el

país, i , a més, sense posar en més risc el patrimoni natural del Parc Natural de Cap de

Creus.

Els edificis, als nuclis urbans, i als Parcs, natura.

Cap de Creus només n’hi ha un.
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