
 

 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PER SABADELL A JUNTA DE 
PORTAVEUS PER DONAR SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

POPULAR PER DOTAR DE PERSONALITAT JURÍDICA AL MAR MENOR 

  

  

El Mar Menor és la llacuna d’aigua salada més gran d’Europa, situada al 
costat del Mar Mediterrani, a la Regió de Murcia. 
  

Les diferents polítiques desenvolupades durant decades al seu entorn 
han avantposat els interessos de l’ésser humà als de la natura, sense cap 
mesura al respecte, i han fet que la llacuna esdevingui cada cop més un lloc 
sense vida.  
  

A l’actualitat el Mar Menor està greument amenaçat per episodis 
d’eutrofització, que han suposat la pèrdua de bona part de la fauna marina 
existent convertint-lo en la més gran catástrofe ambiental de tota Europa. A 
l’agost del 2021 s’ha donat codis vermells a la major part de les platges i 
ecocidis sense precedents.  

  

Tot i que al 2020 es va aprovar per l’Assemblea Regional la Llei de 
Recuperació i Protecció del Mar Menor, on s’adoptaren un seguit de mesures 
amb la intenció de millorar la seva protecció, potser ha arribat el moment de fer 
una passa més, per això, la ciutadania s’ha autoorganitzat i ha posat en marxa 
una Iniciativa Legislativa Popular per Salvar el Mar Menor, admesa per la taula 
del Congrés, amb termini fins el 28 d’octubre per reunir 500.000 signatures. 
Aquesta ILP defensa la necessitat de dotar al Mar Menor de personalitat 
jurídica pròpia, com ja passa en d’altres continents (ex. Al Llac Erie, un dels 
Grans Llacs existents entre Canadà i Estats Units, el riu Ganges a la India, el 
riu Atrato, a l'Amazònia colombiana i el parc Isla Salamanca a Colòmbia, el riu 
Whanganui a Nova Zelanda, o el riu Vilcabamba a l'Equador i el riu Magpie al 
Canadà).  
  

De tenir èxit aquesta ILP seria el primer projecte d’Europa en dotar-se de 
personalitat jurídica pròpia, i això implicaría dotar a l’ecosistema d’un catàleg de 
drets propis, que permeten garantir un equilibri ecològic, drets que serien 
exercits per un comitè científic independent, un comité ciutadà de guardians i 
guardianes de la llacuna i una representació legal paritària de l’administració i 
la ciutadania. Amb aquesta mesura es pretén aconseguir la recuperació de 
l’ecosistema.  
  



L’Albufera ha estat designada per les Nacions Unides com Zona 
Especialment Protegida per al Mediterrani, a més, l’últim informe del Secretari 
General de les Nacions Unides “En armonía amb la Naturalesa” del 2020 ha 
reconegut expressament la necessitat d’atorgar de personalitat jurídica el Mar 
Menor. 

  

També és una idea defensada per diferents ajuntaments de la península, com 
Los Alcázares, Las Torres de Cotillas, Abarán, Murcia, i diferents col·lectius 
veïnals com "Banderas Negras" i “Por un Mar Menor Vivo”  demanen 
reconèixer el valor ecològic propi de l’ecosistema del Mar Menor i la necessitat 
de protegir-lo, reparar el mal ocasionat i poder desenvolupar-se segons la seva 
pròpia estructura natural.  
  

Per tot el que s’ha exposat, proposem els següents acords a la Junta de 
Portaveus: 
  

  

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Sabadell manifesti el suport a la Iniciativa 
Legislativa Popular sobre Proposicions de Llei pel reconeixement de 
Personalitat Jurídica a la Llacuna del Mar Menor, admesa a tràmit pel Congrés 
dels Diputats, així com la incorporació de la Llacuna al catàleg autonòmic 
d’espais naturals protegits amb el rang de Parc Regional.  
  

SEGON.- Instar a les administracions dels diferents nivells territorials, inclosa 
l’europea, per que recolzin l’aprovació de la personalitat jurídica per el Mar 
Menor i la seva conca.  
  

  

No obstant, la Junta de Portaveus resoldrà, 
  

  

  

Nani Valero Moreno 

Portaveu del grup municipal de la Crida per Sabadell 

Data de la signatura digital 
  

  
 


