
22 DISSABTE, 7 DE JUNY DEL 2014 ara   
societat

que han decidit signar la Declaració 
a favor del patrimoni natural de Ca-
talunya, en què es critica la gestió de 
la Generalitat. “El desmantella-
ment de les polítiques de conserva-
ció del patrimoni natural de Catalu-
nya ja ha traspassat totes les línies 
vermelles”, afirma la primera línia 
del text. Els promotors del manifest 
asseguren que mai hi havia hagut en 
un mateix text tanta unanimitat de 
tantes associacions i personalitats 
del món de l’ecologia. 

La queixa arriba al Parlament 
Un altre dels signants del manifest, 
Josep Maria Mallarach –consultor 
ambiental i representant de la Insti-
tució Catalana d’Història Natural–, 
al costat de dos portaveus més, va 
comparèixer dimecres a la comissió 
de territori i sostenibilitat del Parla-
ment per informar els diputats de les 
raons del redac-

tat d’aquest manifest, obertament 
crític amb les polítiques ambientals 
de la Generalitat, no només de l’últi-
ma etapa de CiU, sinó també del tri-
partit. El text demana al Govern que 
es compleixin les directives europe-
es, o que es destinin els recursos su-
ficients per protegir els espais natu-
rals. En aquest sentit, es queixen que 
la retallada del pressupost destinat 
als espais protegits ha sigut del 60%, 
mentre que els ajustos de les conse-
lleries han sigut inferiors. Malgrat 
tot, una de les queixes principals 
dels firmants de la declaració és la 
separació de la direcció general de 
Medi Natural i la de Medi Ambient 
en dues conselleries diferents, a 
Agricultura la primera, i a Territori 
i Sostenibilitat la segona. Una deci-
sió presa per CiU quan va guanyar 
les eleccions del 2010.  

Bicefàlia organitzativa  
Les dues àrees sempre havien estat 
juntes des que es va crear la conse-
lleria de Medi Ambient el 1991 –amb 
CiU al Govern– i, amb la desaparició 
del departament específic arran de 
la reducció de conselleries, les seves 
competències es van repartir, un fet 
que l’ecologisme, quasi quatre anys 
després, veu com una de les raons 
dels problemes ambientals que pa-
teix el país. “Ara Territori planifica 
i Agricultura gestiona. Això és com 
si Urbanisme decidís on s’han de fer 
els hospitals i Salut els gestionés”, 
argumenta Joandomènec Ros, pre-
sident de l’Institut d’Estudis Cata-
lans (IEC) –un dels promotors de la 
declaració– i president del Consell 
de Protecció de la Natura. Per Ros, 
el problema de la separació de com-
petències s’ha agreujat perquè Agri-
cultura està dirigida per Unió, i Ter-
ritori i Sostenibilitat per Conver-
gència. “Entre ells no es parlen, i la 
natura pateix aquesta distància”, 
afegeix. Antoni Trasobares, direc-
tor general del Medi Natural i Bio-
diversitat, defensa que la seva àrea 
estigui sota el paraigua d’Agricultu-
ra: “La paraula clau és la multifunci-
onalitat, busquem l’equilibri entre 
el sector agrari i la biodiversitat”. 
Trasobares acusa els firmants de la 
declaració de tenir una visió de 
l’ecologisme “molt tancada i con-
servacionista”. Marta Subirà, direc-
tora general de Polítiques Ambien-
tals del departament de Territori, 
en fa una altra lectura: “Les políti-
ques sobre el medi natural sempre 
han anat curtes de recursos perquè 
no ens afecten tant en el dia a dia de 

la gent, com la sanitat o l’educació. 
Però hem de ser conscients de la se-
va importància”. 

Joandomènec Ros, com a presi-
dent del Consell de Protecció de la 
Natura –n’és membre des que es va 
crear el 1989, i president els últims 
tres anys–, un òrgan assessor de la 
Generalitat, es queixa a l’ARA que 
s’ha reunit amb diversos membres 
del Govern, com Antoni Trasobares, 
i no hi ha trobat complicitat. De fet, 
la Declaració a favor del patrimoni 
natural té el seu origen en l’últim in-
forme del Consell de Protecció de la 
Natura –publicat l’any 2011–, en 
què es demanaven uns canvis en les 
polítiques ambientals del Govern 
com les que proposa la declaració, 
que la Generalitat ha guardat en un 
calaix. El mes de novembre del 2013 
representants de l’IEC i la Institu-
ció Catalana d’Història Natural van 
escriure una carta de queixa, i, da-
vant del silenci administratiu, la 
carta es va transformar en unes jor-
nades al març que van donar lloc a la 
declaració.e

L’ecologisme alça la 
veu contra el Govern
Un centenar d’entitats i universitats i més de 450 acadèmics 
signen una declaració crítica amb les polítiques ambientals

MEDI AMBIENT

“Si marquem una àrea protegida, hi 
posem un cartell, i marxem cap a ca-
sa sense actuar-hi, això no serveix 
de res”. Segons Jaume Terradas, 
professor emèrit d’ecologia de la 
UAB i primer director del CREAF 
(Centre de Recerca Ecològica i Apli-
cacions Forestals), aquest és un dels 
problemes que pateix Catalunya en 
matèria ambiental. El país té el 30% 
del territori protegit, un dels per-
centatges més elevats que hi ha a 
Europa. Segons un informe d’Eco-
logistes en Acció del 2012, a Cata-
lunya hi ha 125 espais de la Xarxa 
Natura 2000 sense gestió activa. 

Jaume Terradas és un dels 453 
professionals i acadèmics, al costat 
d’un centenar d’entitats ecologistes 
i centres de recerca universitaris, 

BARCELONA
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Declaració a favor del patrimoni 

natural de Catalunya

! Aturar immediatament el desmantellament de les 

polítiques de conservació del patrimoni natural, i 

revertir, a partir d’enguany, les tendències de reducció 

de pressupostos i d’equips humans que s’hi destinen.  

 
! Mantenir o recuperar els programes de recerca i de 

seguiment del patrimoni natural [...], i fer-ne públics 

els resultats anualment.  
 
! Reagrupar les competències sobre gestió i 

planificació del patrimoni natural amb la resta de 

competències ambientals en un únic departament 

responsable de les polítiques ambientals.  

 

! Impulsar la consolidació d’una administració 

pública moderna i eficaç que superi les greus 

disfuncions actuals [...].  
 
! Tramitar, aprovar i aplicar, amb la màxima 

urgència [...], la llei de la biodiversitat i del patrimoni 

natural i l’estratègia catalana de conservació de la 

biodiversitat, i que es concretin els acords del 

conveni de la diversitat biològica, les directives 

europees i les lleis estatals a Catalunya.  

 
! Millorar l’accés a la informació, la participació i la 

justícia en matèria de medi ambient [...] dotant la 

Fiscalia de Medi Ambient dels mitjans per poder fer 

front als delictes ambientals greus. 
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