
Nota de premsa 
 
ACCIÓ REIVINDICATIVA A PALS: 
 
Baix el lema “DEFENSEM EL PAISATGE” , promogut i convocat per l’ACCAMN  (Associació 
Catalana d’accés motoritzat al medi natural) www.accamn.com,  un centenar de voluntaris han 
“pentinat” tot el terme, amb l’objectiu de restaurar els espais especialment degradats com a 
conseqüència d’abocaments incontrolat de deixalles, runes, vehicles, eines de camp abandonades, 
escombraries, plàstics, etc. que perjudiquen greument el paisatge d’aquest bonic poble de 
l’Empordà. 
Aquesta acció ha comptat amb la col·laboració de la FCM (Federació Catalana de Motociclisme), 
de ANESDOR , (l’associació dels fabricats de motos), de varis grups i clubs de bicicletes, motos i 
4x4, en especial el Cat 4x4.  
De forma molt destacada s’ha comptat amb el total suport de l’Ajuntament de Pals, amb el seu 
Alcalde al capdavant assistit per varis regidors i el tècnic municipal de medi ambient, el consistori 
ha facilitat extraordinàriament la labor realitzada i ha obsequiat als assistents amb un esplèndid 
arròs propi d’aquest municipi arrosser de la Costa Brava.  
Fonts municipals han informat què el pes dels residus  recollits, seleccionats i abocats a la 
deixellaria municipals podria estar entre les sis i les set tones.  
La finalitat de l’Associació convocant i del propi acte en si mateix, es cridar l’atenció una vegada 
més i també d’una manera cívica i organitzada, de la necessitat de regular de forma digne l’accés de 
tots els ciutadans quan van motoritzats al Medi Natural, doncs cal recordar què des de l’any 1995 a 
Catalunya està legalment prohibit l’accés, (vials superiors als 4 metres, què són pràcticament 
inexistents) convertint automàticament en “delinqüents” a totes les persones que hi accedeixen, 
corrent els risc de rebre importants multes a partir de 300€. 
El què es pretén es rebre el suport de les Administracions perquè el sector es pugui auto-regular. 
Cal fer esment que Catalunya es el país amb els millors esportistes off road del món. 
També cal ressaltar que entre el centenar de voluntaris, han assistit destacats personatges relacionats 
amb la practica del off road: 
Des de l’Emili Bosser team manager d’ÈPSILON, què és l’equip més important d’assistència al 
Dakar, a Salvador i Josep M Servìà, els dos corredors off road de Pals, Jordi Juvanteny i Fina 
Roman coneguts per conduir un camió 6x6, passant per l’excel·lent motorista Jordi Viladoms. Han 
donat suport a l’acte i han excusat la seva assistència esportistes tant destacats com Nani Roma, 
Isidre Esteve, Marc Coma, Jordi Arcarons, Gerad Farrés, Jeroni Fajardo, Ivàn Cervantes, Laia Sanz  
i Carles Mas. 
 


