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Quatre firmants de la 
declaració exposen la 
percepció del sector

Joandomènec Ros  
PRESIDENT DE L’IEC I PRESIDENT DEL 
CONSELL DE PROTECCIÓ DE LA NATURA

“Medi Natural depèn d’una 
conselleria d’Unió, i Medi 
Ambient d’una de CDC, i no 
es parlen; la natura està 
patint aquesta distància”

Les frases

Jordi Sargatal  
ORNITÒLEG, DIR. PARC NATURAL AIGUAMOLLS 
DE L’EMPORDÀ (1984-98), I DIR. FUNDACIÓ 
TERRITORI I PAISATGE (1998-2009)

“El termòmetre de la natura 
està molt malament, estem 
perdent moltes espècies  
i no ens n’estem adonant”

Jaume Terradas  
PROFESSOR EMÈRIT D’ECOLOGIA DE LA UAB 
I PRIMER DIRECTOR DEL CREAF (1988-98)

“Marcar àrees protegides, 
posar-hi un cartell i  
marxar cap a casa sense 
actuar-hi  no serveix  
de res”

Jordi Canut  
BIÒLEG, TÈCNIC DE FAUNA I GERENT  
DE L’ALTRE PALLARS SL

“Ara estem en crisi i ens 
podem vendre per un plat 
de llenties, i la natura encara 
és vulnerable. No hem après 
res de l’era del totxo”

EL DELTA, PROTEGIT  
El delta de l’Ebre va ser 

declarat espai protegit el 1983, 
i el 1986 se’n va ampliar 
l’extensió. TJERK VAN DER MEULEN

Queixa  
L’últim 
informe del 
Consell de 
Protecció de  
la Natura,  
fet el 2011,  
s’ha obviat 

Els indicadors negatius del patrimoni natural
Les xifres

60% 
És la retallada de pressupost 
dels espais naturals protegits

Les retallades pressupostàries han 
afectat tota l’administració, però 
la declaració critica que s’hagin re-
duït els recursos per als espais en 
un 60% mentre que la retallada a 
les conselleries ha sigut més baixa. 

165 
Són els espais d’especial valor 
ecològic que hi ha a Catalunya

El 30% del territori té algun tipus 
de protecció ambiental, tot i que 
amb diferents graus. Hi ha 960.102 
hectàrees terrestres –77.818 de 
marines– protegides pel Pla d’Es-
pais d’Interès Natural (PEIN).

17% 
És el percentatge d’espècies d’aus 
nidificants que es redueixen

De les 116 espècies d’ocells nidifi-
cants comunes a Catalunya, un 
17% mostren una tendència re-
gressiva entre el 2002 i el 2011, se-
gons un estudi de la Institució Ca-
talana d’Història Natural. 

41 
Són les espècies de plantes 
invasores i perilloses a Catalunya

El CREAF ha identificat 77 espèci-
es de plantes invasores a Catalu-
nya, i 41 d’aquestes plantes estan 
considerades perilloses. La majo-
ria són plantes ornamentals utilit-
zades en jardineria.

Voluntariat ambiental 
obert a la ciutadania
La Xarxa de Voluntariat Ambien-
tal de Catalunya celebra, per segon 
any consecutiu, una setmana te-
màtica dedicada a aquest tipus de 
voluntariat. La iniciativa, que vol 
servir de reconeixement per a les 
persones voluntàries i per a les en-
titats, inclou una cinquantena 
d’activitats obertes a tota la ciuta-
dania. Aquesta programació, que 
va començar la setmana passada i 
va tenir l’acte central dimecres, en 
la vigília del Dia Mundial del Medi 
Ambient, s’allargarà fins a aquest 
diumenge. Entre les cites més des-
tacades d’aquests últims dies hi ha 
els itineraris interpretatius amb 
guies especialitzats pel Jardí Botà-
nic de Barcelona, avui a les 10.45 
hores i a les 12.00 hores, o la nete-
ja de platja i de fons marins al vol-
tant dels espigons de la platja de 
Sitges, demà al matí.


