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Aquest informe, elaborat per l’equip tècnic del GEPEC-EdC, pretén fer un anàlisis de la situació
actual dels Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) a Catalunya i desemmascarar el pla
orquestrat pel Govern de la Generalitat per tal de desmantellar l’actual xarxa d’espais naturals
protegits del País.
Aquest pla, que ja fa uns pocs anys que s’ha posat en marxa, ha assolit actualment el seu punt
àlgid amb la recent aprovació del “Pla de gestió dels espais naturals de protecció especial de Catalunya
2015-2020”.

INTRODUCCIÓ.
Catalunya és un País petit però amb una diversitat excepcional d’ambients (des de ecosistemes
marins i litorals fins a d’altres d’alta muntanya). Aquesta diversitat d’ambients comporta una
important biodiversitat, amb moltes espècies úniques, rares, en perill d’ extinció i endèmiques..
Aquest important patrimoni natural ha fet que Catalunya, des de fa molts anys, hagi endegat
polítiques de protecció del territori a partir de la declaració dels Espais Naturals de Protecció
Especial (ENPE), ja sigui sota la figura de parc natural, parc nacional, reserves naturals o
paratges naturals d’interès nacional.
El primers parcs naturals a Catalunya es remunten a l’any 1982, ja fa més de 30 anys, en que el
Parlament de Catalunya va declarar els parcs naturals de la zona volcànica de la Garrotxa i el del
massís del Pedraforca. Cal tenir en compte, però, que, en anterioritat, l’any 1955, en plena
dictadura, ja s’havia declarat el parc nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici.
No podem obviar que aquests 30 anys no han estat mancats d’esculls i dificultats. Les mancances
pressupostaries, el fet de que la conservació de la natura no ha estat mai una prioritat dels
governs del nostre País, el fet que sovint els parcs naturals han tingut que fer front a agressions i
perills que en podien hipotecar la seva existència.... Tot i això la xarxa d’espais naturals de
protecció especial (ENPE) a Catalunya ha estat una realitat fins els nostres dies i sovint han estat
un referent utilitzat com a model en altres països.
Orgànicament els ENPE depenen de la Direcció General de Medi Natural. Quan la Generalitat de
Catalunya va incorporar en la seva estructura administrativa el Departament de Medi Ambient,
la Direcció General de Medi Natural, i amb ella els espais naturals protegits, foren adscrits a
aquest departament.
Sovint la presència dels ENPE ha comportat tensions internes al propi Govern de la Generalitat,
sobretot quan aquests han estat afectats per actuacions promogudes o defensades per d’altres
departaments del mateix Govern. Els departaments que han tingut més conflictes amb els ENPE
han estat el que havien estat el Departaments de Política Territorial i el d’Agricultura.

A finals de 2010, amb arribada novament de Convergència i Unió al poder, es va procedir a la
reestructuració del Govern de la Generalitat. Una de les primeres decisions que es varen prendre
fou la eliminació de la Conselleria de Medi Ambient, repartint les seves competències entre els
actuals Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i el
de Territori i Sostenibilitat.
La Direcció General de Medi Natural, i amb ella els espais naturals de protecció especial
(ENPE), fou adscrita al Departament d’Agricultura. Cal, però, fer una apreciació pel que fa a
aquest repartiment de competències, mentre que la gestió dels ENPE recau en el DAAM, la seva
declaració recau en el Departament de Territori i Sostenibilitat.
Les relacions entre el Departament d’Agricultura, i els espais naturals de protecció especial
(ENPE), sovint han estat tenses i difícils. Mentre que el Departament d’Agricultura sempre ha
tendit més a la defensa de l’explotació dels recursos naturals i de l’explotació del territori, per
sobre de la seva preservació, els espais naturals protegits tenen com a objectiu i mandat legal la
preservació de l’entorn, compatibilitzant aquesta preservació amb les activitats tradicionals. Ens
alguns casos concrets, com és el cas de les reserves naturals integrals i del parc nacional, els
aspectes de la preservació són els objectius prioritaris.
Aquest posicionament d’enfrontament entre el Departament d’Agricultura i els ENPE s’ha
accentuat des que el conseller Josep Maria Pelegrí, polític d’Unió Democràtica de Catalunya, n’és
el seu màxim responsable. El Conseller Pelegrí s’ha convertit en detractor de la presència dels
ENPE per les limitacions, segons el seu parer, que la seva existència tenen a les expectatives de
explotació dels recursos del territori.
Ara, amb els ENPE sota el seu control, el Conseller està aprofitant per modificar radicalment els
espais naturals protegits, desenvolupant i executant un pla per desmantellar la xarxa d’espais
protegits del País, tal com la coneixem actualment. Aquest pla persegueix els següents objectius:

1. Buidar de competències als ENPE.
2. Eliminar la figura del director de l’espai protegit, essent substituït per un càrrec de perfil
menys tècnic i que actuï segons els interessos polítics que marqui el DAAM. Aquest
càrrec serà nomenat i cessat directament pel mateix Conseller.
3. Eliminar els equips tècnics vinculats a l’espai protegit, que, abans de les retallades, havien
estat força multidisciplinaris amb presència de biòlegs, enginyers forestals, educadors
ambientals, naturalistes, administratius.
4. Posar els ENPE sota el control polític del Departament d’Agricultura, i posar al capdavant
de la seva gestió, a personal de perfil menys conservacionista i més intervencionista, amb
especial predilecció pel perfil d’enginyer forestal. L’objectiu és que la gestió es faci en
base a criteris d’explotació, enlloc dels de conservació.
5. Eliminar la funció protectora i de conservació de l’entorn natural dels ENPE.

6. Convertir els ENPE en unes simples taques verdes sobre un mapa, amb l’objectiu que
actuïn de reclam turístic i d’inversions d’interès socio-econòmic pel territori on s’ubica el
ENPE, però sense cap funció de preservació d’aquest territori.
7. Incentivar l’explotació dels recursos naturals dels ENPE, amb un especial interès a
l’obtenció de fusta dels boscos.

L’ estratègia del DAAM, articulada a través de la Direcció General de Medi Natural i
Biodiversitat, pretén transformar els ENPE de forma total. L’objectiu és que es converteixin
simplement en marques d’identificació i promoció territorial per tal d’atraure al territori
inversions de dinamització socioeconòmica, pro de forma que la seva existència no impedeixi cap
actuació ni intervenció sobre aquest mateix territori, incentivant aquelles activitats que facin
possible aquesta hipotètica activació econòmica, que poder ser unes o altres en funció de les
potencialitats de l’espai (promoció les activitats turístiques, lúdiques, cinegètiques, agrícoles,
silvícoles, etc), independentment de l’impacte que aquestes tinguin sobre l’espai natural.
Actuacions que, amb tota seguretat, seran controlades per grups de poder, que seran els que
realment en trauran profit.
Un aspecte que interessa en especial al DAAM és intensificar l’explotació dels recursos naturals
d’aquests espais protegits, actualment regulada i supeditada a les politiques de conservació de
l’espai natural. Dins aquest pla d’explotació dels recursos naturals agafa protagonisme i
importància cabdal l’aprofitament del recursos forestals. Aquests afany d’aprofitament dels
recursos forestals s’emmarca dins d’un projecte més global que està dissenyant el DAAM per tal
d’iniciar una explotació general i massiva dels boscos públics del País.
Aquesta transformació dels ENPE es vol realitzar de forma que ningú se n’adoni, ni la població,
ni possiblement altres departaments de la pròpia administració. Evidentment, com ja hem
comentat, no es pretén eliminar la existència dels ENPE, que seguiran presents al territori, pro
administrativament no tindran cap competència ni funció de gestió i protecció del territori.
La gestió dels espais protegits es portarà a terme des dels serveis territorials del DAAM,
eliminant els equips propis de cada un dels ENPE, i recaurà sobre tècnics, de perfil poc
conservacionista, que en prioritzaran la seva explotació enfront de la conservació, recuperant les
velles formes de gestió i explotació dels recursos naturals. En el cas que l’espai natural tingui
interès forestal es vol prioritzar l’explotació forestal intensiva com a principal funció de l’espai.

PRINCIPALS ACCIONS REALITZADES PER LA GENERALITAT PER ASSOLIR EL
DESMANTELLAMENT DELS ENPE.
Fa ja uns pocs anys que el DAAM està prenent decisions i aprovant resolucions que van en la
línia d’assolir l’objectiu de desmantellar la xarxa d’ENPE tal com la coneixem actualment. És,
però, de l’any 2013 al 2015 quan es prenen les decisions més transcendents.

Algunes de les principals decisions del Govern de la Generalitat adreçades a desmantellar la
xarxa d’ espais naturals de protecció especial (ENPE) són les següents:

1. Aprovació de la “Resolució per la qual s’encarrega a Forestal Catalana , SA per la
mobilització de productes fustaners provinents de l’aprofitament de boscos gestionats per la
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat” , signada i aprovada el 5 de juny de 2013.
Un dels documents que ja ens permet veure quines són les intencions del DAAM és la “Resolució
per la qual s’encarrega a Forestal Catalana , SA per la mobilització de productes fustaners provinents de
l’aprofitament de boscos gestionats per la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat”, signada i
aprovada el 5 de juny de 2013.
En aquesta resolució, mitjançant el qual s’adjudica l’explotació dels boscos públics de titularitat
de la Generalitat a l’empresa pública Forestal Catalana S.A, s’obvia totalment el fet que alguns
d’aquests boscos es troben afectats per diferents figures de protecció i que molts d’ells es troben
dins els límits dels ENPE, els quals tenen òrgans de gestió específics, que, tal com determina la
llei, tenen competències en matèria de regulació de la gestió dels recursos forestals.
Mitjançant aquesta resolució s’obvien aquestes competències i es dóna tot el protagonisme i
poder de decisió sobre la gestió d’aquests boscos públics a Forestal Catalana, mostrant un
menyspreu envers els ENPE i els seus òrgans de gestió, obviant totalment la seva existència i les
seves competències atorgades per llei.
Aquesta resolució, lluny d’incloure paràmetres de sostenibilitat en l’explotació d’aquests
recursos forestals públics, és un document retrògrad, on es recuperen alguns dels criteris més
arcaics i allunyats del que es pot considerar una visió global i sostenible de la gestió i explotació
forestal, que hauria de ser el criteri prevalent en la gestió dels boscos en el segle XXI i més en els
de titularitat pública, on la conservació i millora del patrimoni forestal i de la biodiversitat,
hauria de ser el criteri dominant.
Així, per exemple, en el punt II.3, relatiu a l’execució dels treballs, es diu textualment: “Regiran
de forma complementària a aquest plec les condicions el que disposa el “Plec General de
Condicions Tècniques Facultatives per a regular l’execució de gaudis en forests a càrrec de l’Icona” (BOE
21/08/1975) i les del “Plec especial de condicions tècnico-facultatives per a la regulació d’ aprofitaments
fustaners i de suro en forests a càrrec de l’Icona” (BOE 20/08/1975)”.
És ben conegut que a l’any 1975 els criteris establerts per l’Icona no eren justament model de
gestió sostenible i respectuosa amb el patrimoni forestal i la biodiversitat, ans el contrari, i, tot i
així, són agafats com a model a seguir pel DAAM en la resolució de l’any 2013. Aquí a Catalunya
seguim, 40 anys després, uns models d’explotació que tothom ha abandonat per obsolets i pocs
respectuosos amb l’entorn, establint que aquests seran els criteris a aplicar fins i tot en l’interior
dels ENPE.

2. Control de la figura de Director d’ENPE.
Un tema cabdal en l’estratègia que segueix la Generalitat per desarticular la xarxa dels ENPE n’és
el control dels directors dels espais protegits.
El director, de caràcter eminentment executiu, és, en gran mesura, el màxim responsable de les
actuacions que es porten a terme dins l’espai protegit. Les decisions del director condicionaran la
línia seguida en cada ENPE, la qual no sempre pot ser del parer dels corresponents càrrecs
polítics.
El perfil tècnic del director ha de garantir que, en funció dels seus coneixements i d’allò que li
atorga l’ordenament jurídic, en els espais naturals protegits s’hi portin a terme unes polítiques de
preservació dels valors mediambientals, de gestió racional dels seus recursos naturals i de
comptabilització d’aquesta preservació amb el desenvolupament de les activitats tradicionals,
evitant aquelles actuacions que puguin posar en perill els valors naturals i paisatgístics de l’espai,
que són, justament el motiu de la declaració sota la figura d’una dels categories d’ENPE.
Aquest perfil tècnic, i les competències que la llei confereix als òrgans de gestió dels ENPE, ha
estat detectat, per alguns responsables del DAAM, com un escull al seus plans de
desmantellament de la xarxa d’ENPE del País.
Un primer pas en el control i subordinació dels directors dels ENPE a les directius polítiques del
DAAM ha estat canviar-ne els criteris de selecció. Així, l’any 2012, la selecció es feia mitjançant
concurs específic, en el qual els funcionaris aspirants accedien a la plaça en funció dels seus
mèrits i coneixements, obtenint la plaça aquell que estava més preparat, tal i com s’especifica a la
“Resolució GRI/1106/2012 , de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a la refosa de la relació de llocs de
treball del personal funcionari dels diferents departaments de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya”.
A partir del març de 2014 els criteris de selecció canvien rotundament i la plaça de Director de
parc natural passa a ser una plaça de lliure designació, tal com indica la “Resolució GRI/712/2014,
de 31 de març per la qual es dóna publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del personal
funcionari dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya” .
Així, a partir de març de 2014, el càrrec de Director de parc natural es nomenat a dit, podent,
d’aquesta forma, collocar a les persones de l’òrbita dels politics del DAAM i que s’avinguin a
l’estratègia i objectius del Departament. Cal tenir en compte que, mitjançant la modalitat de lliure
designació, el Conseller d’Agricultura, o, en cas de delegació, el Director General de Medi
Natural i Biodiversitat, tenen la potestat de collocar a qui vulguin (que compleixi els requisits
acadèmics) en el lloc de director de parc natural i no són valorats ni els mèrits ni les capacitats.
A l’igual que el nomenament, el caràcter de lliure designació dóna la potestat al Conseller del
DAAM, o al Director General de Medi Natural i Biodiversitat, en cas de delegació, de cessar als
directors i directores dels espais naturals protegits quan ho cregui convenient, no essent
necessària la justificació dels motius. Aquest aspecte fa, de facto, que els director i directores
estiguin sotmesos a les directius polítiques del DAAM. D’aquesta forma s’aconsegueix una de les
fites del pla dissenyat per desmantellar els ENPE.

L’argument emprat pel DAAM per justificar el sistema de selecció dels directors i directores de
parcs naturals és que aquest són d’un nivell professional molt alt (nivell24) i, per tant, al ser de
nivell tant elevat han de ser escollit mitjançant sistema de lliure designació.
Aquest argument no s’aguanta per enlloc, ja que en la mateixa Direcció General de Medi Natural
i Biodiversitat hi ha altres places de nivell 24, o fins i tot superior, que s’ocupen mitjançant
sistema de concurs específic, tal i com especifica la mateixa “Resolució GRI/712/2014, de 31 de març
per la qual es dóna publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del personal funcionari dels
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya”. Aquestes places són les següents:

Places
Servei de seguiment de l’avaluació ambiental
Àrea d’activitats cinegètiques
Àrea de pesca continental
Responsable de planificació i gestió
Servei d’espais naturals protegits
Servei de biodiversiat i protecció dels animals
Servei de comunicació i suport
Servei de gestió forestal
Servei de gestió de recursos
Servei de prevenció d’incendis forestals
Responsable d’ordenació del medi natural
Coord. Dels espais naturals de protecció especial

Nivell
27
27
27
27
27
27
27
27
26
26
26
24

Sistema d’ocupació
Concurs específic
Concurs específic
Concurs específic
Concurs específic
Concurs específic
Concurs específic
Concurs específic
Concurs específic
Concurs específic
Concurs específic
Concurs específic
Concurs específic

Comarques de Girola
Director/a tècnic/a centres piscícoles i fauna Pont de

24

Concurs específic

Suert i Bagà.
Responsable de coordinació administrativa
Secció d’avaluació i seguiment de plans, programes i

24
24

Concurs específic
Concurs específic

projectes
Secció de planificació

24

Concurs específic

Tot i aquest canvi en els criteris de selecció bona part d’ENPE tenen directors i directores que han
accedit a la plaça amb anterioritat a l’aprovació de la resolució GRI/712/2014 i que segueixen
essent incomodes pels plans del DAAM. És arran d’això que el DAAM, a finals de 2014, planteja
suprimir la figura de director d’ENPE. Amb aquest objectiu s’emmarca la campanya de
desprestigi maniàtic iniciat pel DAAM. Així darrerament han sortit publicades declaracions del
propi Conseller posar en entredit la professionalitat dels directors i directores dels ENPE,
apuntant que es planteja suprimir aquesta figura. L’excusa que s’està utilitzant és que el actuals
directores i directors no s’adeqüen al perfil que necessita la direcció d’un espai natural protegit.
Aquest mateix objectiu persegueix el “Pla de gestió dels espais naturals de protecció especial de

Catalunya 2015-2020”, recentment aprovat pel Govern i del que es parla més endavant en aquest
informe.
És tal la persecució a la que són sotmesos els directors i directores dels ENPE per part del DAAM
que fa algunes setmanes bona part de directors i directores dels ENPE catalans varen trametre
una carta dirigida al mateix President de la Generalitat exposant-li la greu situació que pateixen
els espais naturals protegits del País i informant-lo de la campanya de desprestigi envers la seva
figura que ha iniciat el DAAM. A la carta es demana al President que interfereixi en aquest afer.
Més endavant, en aquest mateix informe, s’inclou un apartat específic sobre aquesta carta dels
directors i directores. Així mateix al final d’aquest informe, s’adjunta, com annex, copia d’aquesta
carta.

3. Reducció pressupostària dels ENPE.
Les retallades pressupostàries als ENPE depenents del DAAM han estat excessives i del tot
desmesurades, havent estat molt superiors a les retallades que han patit la resta de serveis del
mateix Departament d’Agricultura. Les retallades als ENPE des de l’any 2011 a l’any 2014 havien
rondat del 49 fins superar el 60%, depenent de cada un dels espais.
Cal tenir en compte que les retallades pressupostàries que ha patit el DAAM ronden el 15%.
Aquesta retallada del 15% no justifica haver aplicat retallades de més del 60% a alguns dels
ENPE, a no ser que s’aprofiti el clima de crisi econòmica per ofegar als ENPE i contribuir,
d’aquesta forma, al seu desmantellament.
A tall d’exemple podem analitzar les retallades pressupostàries del parc natural dels Ports:

Any
2010
2013
2014

Pressupost (euros)
304.000
147.000
111.000

Reducció respecte l’any 2010
--------51,69%
63,49%

.

Així observem com, en tan sols 4 anys, el pressupost s’ha reduït en més d’un 63%. Cal tenir en
compte que no s’incorporen a la taula les dades dels pressupostos d’aquest 2015, on la retallada
es preveu que seguirà creixent.
Aquestes retallades en els pressupostos dels ENPE han comportat la reducció o eliminació de les
brigades de manteniment, de les tasques de prevenció d’incendis forestals, de les tasques de
recerca i conservació del patrimoni botànic i faunístic, de les activitats d’educació ambiental, del
manteniment dels punts de recepció i informació dels visitants i de l’edició de materials adreçats
a aquests visitants, del manteniment dels equips tècnics i administratius encarregats de la gestió
dels espais protegits, que s’han vist reduïts a la mínima expressió, etc.

Amb aquestes retallades han aconseguit, de retruc, que els ENPE deixin de fer la funció de
dinamització socio-econòmica del territori. Ara, de forma hipòcrita, el DAAM ha denunciat que
els ENPE han descuidat aquesta funció de dinamització, quan ha estat la política del propi
DAAM que ha provocat aquesta situació. Abans que el DAAM assumís la gestió dels ENPE al
voltant de la seva existència s’hi havia creat empreses d’educació ambienta, de descoberta del
medi, de treballs de manteniment, d’hosteleria i restauració, etc. Ara, amb la situació actual, bona
part d’aquestes empreses han plegat. Està clar que aquest no és el model de dinamització socioeconòmica que interessa al nostre Govern .
Aquestes retallades desmesurades demostren un total desinterès del DAAM envers l’existència i
manteniment dels ENPE, aplicant les retallades més elevades de quantes s’han aplicat als serveis
depenents del DAAM i, a més, ens indica com el DAAM utilitza qualssevol ocasió i pretext per
desmantellar els ENPE.
Amb l’asfixia pressupostària han aconseguit eliminar bona part dels equips tècnics i que els parcs
deixin de tinguin capacitat real d’aplicar polítiques de conservació del patrimoni natural i
paisatgístic i que no es puguin acomplir els objectius i tasques que tenen legalment
encomanades. Tot això pot donar una imatge de poca efectivitat i solvència dels equips gestors
encarregats de la gestió dels ENPE, cosa que és utilitzada pels responsables polítics per justificarne la seva destitució i/o substitució per altres equips de perfil menys tècnic, supeditats als
criteris polítics del DAAM, objectiu final de l’estratègia de desmantellament dels ENPE
dissenyada pel Govern.

3. Nomenament del nou subdirector de biodiversitat i ideòleg del desmantellament dels
ENPE.
Un fet clau en l’estratègia seguida pel DAAM ha estat haver incorporat al nou subdirector
general de biodiversitat, el senyor Francesc Cano, el nomenament del qual es va fer el passat dia
26 de novembre de 2014. Es té, però, constància que molt abans del seu nomenament ja estava
participant en les decisions que es prenien des de la Direcció General de Medi Natural i
Biodiversitat sobre el futur dels ENPE i sobre l’estratègia per desmantellar-los, i que bona part
de les decisions que s’han anat prenent han estat propostes seves.
En Francesc Cano, que ha estat president de l’Associació de Professionals Forestals a Catalunya
(PROFOR), fins el seu nomenament com a Subdirector General de Biodiversitat, és, en gran
mesura, l’ideòleg i executor del pla del DAAM per desmantellar la xarxa d’espais naturals
protegits.
En Francesc Cano, enginyer forestal de formació i professió, ha estat sempre molt crític amb
l’existència dels espais naturals protegits i de les limitacions que, segons ell, comporten al ple
desenvolupament de l’activitat forestal generalitzada. És també un gran defensor de l’explotació
generalitzada de les masses forestals i dels boscos vells, per sobre de la seva conservació.
Defensor de l’explotació massiva dels boscos públics, ha estat un dels defensors de posar la
màxima quantitat de fusta pública al mercat i de convertir a la Generalitat de Catalunya en la
primera empresa productora de fusta del País.

D’ell són el “Pla d’activació de la Gestió Forestal a les Terres de l’Ebre (2015-2020)” i la idea de la
“instrucció del 6 de novembre de 2014 per la qual es regula un nou protocol de funcionament relatiu a la
gestió forestal a l’àmbit de les Terres de l’Ebre”, que pretenen explotar, de forma massiva, els boscos
públics de les Terres de l’Ebre, amb especial incidència sobre els boscos inclosos dins el Parc
Natural dels Ports.
És així mateix l’autor del recent aprovat “Pla de gestió dels espais naturals de protecció especial de
Catalunya 2015-2020”, redactat sense la participació dels tècnics i responsables de la gestió dels
ENPE, que són els autèntics experts en la gestió dels espais protegits. En Francesc Cano és un
perfecte desconegut d’aquesta matèria i aquest pla, lluny d’incorporar informació i criteris
d’interès tècnic, sols incorpora posicionaments ideològics adreçats a qüestionar l’actual model
d’espais naturals protegits i a desprestigiar els seus equips gestors.
Ell, junt amb el Director General, en Antoni Trasobares, amb la cobertura i suport del mateix
Conseller del DAAM, en Josep Maria Pelegrí, formen l’equip perfecte per portar a terme el
projecte del DAAM de desmantellar els ENPE.
Actualment qui està decidint de forma directa el futur dels ENPE són el Director General de
Medi Natural i Biodiversitat i el Subdirector General de Biodiversitat. El càrrec de Cap de Servei
d’Espais Naturals Protegits, que hauria de ser el responsable directe de les polítiques a aplicar als
ENPE, ha passat a ser un càrrec testimonial, sense cap poder de decisió. En poc més d’un any tres
persones diferents han ocupat aquest càrrec. No serà que s’ha decidit destituir i substituir a cada
una d’aquestes persones en el moment que han mostrat reticències o no han volgut participar en
l’estratègia del DAAM envers el desmantellament dels ENPE?.
Està clar que la política del DAAM comporta eliminar i apartar a qualssevol persona que s’oposi
a l’estratègia de desmantellament dels ENPE i deixar tot el poder en els càrrecs polítics que l’han
dissenyada o en persones de confiança que no s’hi oposin o la qüestionin.

4. Aprovació del “Pla de gestió dels espais naturals de protecció especial de Catalunya 20152020”.
L’últim pas en l’estratègia per desmantellar la xarxa d’espais naturals de protecció especial
(ENPE) de Catalunya el trobem en l’aprovació, mitjançant l’acord de Govern 21/2015, de 17 de
febrer, del “Pla de gestió dels espais naturals de protecció especial de Catalunya 2015-2020” (s’adjunta
com annex a aquest informe copia d’aquest acord de Govern).
A grans trets aquest pla intenta transmetre la idea que l’actual estructura d’Espais Naturals de
Protecció Especial no té cap sentit i que cal modificar-la. Intenta vendre la idea que els perills que
motivaren la declaració dels ENPE actualment són inexistents i que la xarxa d’ENPE ha arribat al
màxim que es volia assolir. Aquest són arguments per defensar la modificació a l’actual model,
que consisteix, bàsicament, en desmuntar la feina assolida durant aquests 30 anys de creació de
la xarxa catalana d’espais naturals protegits.
Analitzant detingudament el Pla ens n’adonem que la seva funció final és la de neutralitzar, de
forma definitiva, la funció de protecció de la natura que desenvolupen els ENPE.

El Pla ens diu que vol promoure la participació de la societat en la gestió dels ENPE, però el Pla
ha estat redactat sense participació de la ciutadania, ni de la població local, ni dels agents socials i
econòmics de l’entorn dels ENPE, ni tan sols dels treballadors del Servei d’Espais Naturals
Protegits, màxims experts en la gestió d’aquests espais. Aquest Pla és unipersonal, recollint els
parers i posicionaments d’una sola persona, el Subdirector General de Biodiversitat, el senyor
Francesc Cano, actual ideòleg del pla de desmantellament de l’actual xarxa d’espais naturals de
protecció especial de Catalunya.
Aquest Pla s’ha de considerar, com a mínim, un document paral.legal, quan no illegal del tot. Els
instruments de planificació i gestió dels espais naturals de protecció espacial (ENPE) venen
establerts per la legislació vigent en aquesta matèria a Catalunya, concretament per la Llei
12/1985 d’Espais naturals, i pels Decrets de declaració de cada un dels espais i són totalment
homologables als instruments que estableix la legislació bàsica estatal (Ley del patrimonio
natural y la biodiversidad) i la de les altres comunitats autònomes.
Aquests instruments, que marca la llei són el Pla especial de protecció del medi natural i del
paisatge (conegut com a Pla especial) i el Pla rector d’ús i gestió (PRUG). Aquests són els
instruments que, per mandat legal, ha de redactar la Direcció General del Medi Natural i
Biodiversitat i aprovar el Govern per a planificar i gestionar els ENPE. Tot i els anys que han
passat des de la seva declaració bona part d’ENPE encara no tenen aquests documents ni
redactats ni aprovats.

Any declaracióAny aprovació pla Any aprovació pla
especial
d’ús i gestió
Aiguamolls de l’Empordà
1983
2010
Pendent
Aigüestortes i estany de St. Maurici 1955
Pendent
2003
Alt Pirineu
2003
Pendent
Pendent
Cadí-Moixeró
1983
Pendent
Pendent
Cap de Creus
1998
2006
Pendent
Collserola
2010
1987
Pendent
Delta de l’Ebre
1983
Pendent
Pendent
Delta de Llobregat
1988
Pendent
Pendent
Els Ports
2001
Pendent
Pendent
El Montgrí, illes Medes i Baix Ter
2010
Pendent
2008
L’Albera
1986
Pendent
Pendent
Massís del Pedraforca
1982
1999
Pendent
Montseny
1987
1997-2008
Pendent
Montserrat
1987
Pendent
Pendent
Poblet
1984
Pendent
Pendent
St Llorenç del Munt i l’Obac
1987
1972-1998
Pendent
Serra del Montsant
2002
Pendent
Pendent
Zona volcànica de la Garrotxa
1982
2010
Pendent
Taula dels diferents ENPE del País, amb any de declaració i any d’aprovació dels
corresponents plans especials i plans d’ús i gestió. Font: Josep Germain. 26 de març 2014
ENPE

El recent aprovat Pla de gestió dels espais naturals de protecció especial de Catalunya no està
contemplat en cap legislació i és una drecera que s’ha inventat la Direcció General del Medi
Natural i Biodiversitat per enredar el Govern i els ciutadans, i executar, per la porta de darrera,
tres accions clau que responen a principis ideològics de la Subdirecció General de Biodiversitat:
•

Primera: Neutralitzar la funció de protecció de la natura que desenvolupen els ENPE,
definint nous perfils als directors d’aquests espais, que el 2014 ja es varen convertir en
llocs de treball de designació mitjançant el sistema de lliure disposició

•

Segona: Esborrar les línies dels ENPE, diluint els equips de gestió per a que
desenvolupin tasques fora dels ENPE, en tot el territori de cada Delegació Territorial,
deixant d’aquesta forma de realitzar funcions especialitzades i especifiques de gestió i
conservació dels ENPE. D’aquesta forma s’elimina l’estructura tècnica especifica dels
ENPE.

•

Tercera: Promoure els aprofitament agressius dels recursos dels ENPE, en especial
dels recursos forestals a partir dels Plans per fer tallades als boscos i així posar molta
fusta al mercat (Pla anuals d’aprofitament de fusta 2015, Pla d’activació de la gestió
forestal a les Terres de l’Ebre, etc), que és el compromís que han assumit davant de les
empreses fustaneres del País i d’altres llocs.

EL 20/03/2014 El Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep
Maria Pelegrí, acompanyat del Director General de Medi Natural i Biodiversitat, Antoni
Trasobares, varen presentar el “Pla de gestió dels espais naturals protegits de Catalunya 2014-2016”,
en el que havien participat (fins allà on els van deixar) els Directors i les Directores dels ENPE.
Ara, tan sols onze mesos després, es presenta un altre pla de gestió dels espais naturals protegits
de Catalunya, amb modificacions substancials respecte el primer i que ha estat redactat amb
nocturnitat, incorporant aspectes ideològics (no tècnics) i sense la participació ni dels Directors i
Directores dels ENPE, ni del personal que forma els equips de gestió d’aquests espais.
Es demostra com la incorporació del pare ideològic del desmantellament de la xarxa d’ENPE de
Catalunya (el Subdirector General de biodiversitat, en Francesc Cano), incorporat al govern a
finals de 2014, ha comportat la redacció i aprovació d’un nou pla totalment ideològic i peça
fonamental en el desmantellament dels espais protegits de Catalunya. No té cap sentit la redacció
i aprovació d’un nou pla abans que finalitzi el que havia estat aprovat en antelació i pocs mesos
abans que es realitzin les eleccions autonòmiques. Està clar que els corre presa acomplir el seu
objectiu abans que finalitzi la legislatura.

Els punts claus del Pla
En el darrer paràgraf de la introducció del pla diu “A data d’avui, el sistema d’espais naturals
protegits es pot considerar pràcticament tancat (....)”. Aquesta afirmació no respon a cap
argument tècnic, és una qüestió ideològica, política, però el que és més greu és que la
competència de crear nous espais naturals protegits a Catalunya és del departament de Territori i

Sostenibilitat. El seu titular, el M. Hble. Conseller Santi Vila, va presentar a la Comissió de
Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya en sessió informativa de 19 de febrer de 2014
(tram. 357-0512/10), “la planificació del sistema d’espais naturals protegits 2014-2024”, on proposava
la creació de cinc parcs naturals nous i l’ampliació de quatre dels existents, i que va obtenir el
suport de tots els grups parlamentaris. Ara, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural (DAAM) s’atreveix a contradir al màxim òrgan de representació
democràtica de Catalunya amb un pla que no té cap solvència tècnica i destilla mala fe política.
Davant aquesta situació cal exigir que deixin que el Departament de Territori i Sostenibilitat faci
la seva feina i que no contradiguin el que va obtenir la confiança i recolzament del Parlament de
Catalunya.
El Pla estableix tres objectius, dos dels quals són “definir la situació actual i identificar els principals
reptes de futur, els objectius a assolir i les actuacions a dur a terme”. Per a fer la diagnosi que
requereixen aquests dos punts, no han participat els treballadors i treballadores dels equips de
gestió espais naturals protegits. Ho ha fet un Subdirector General de Biodiversitat, en Francesc
Cano, que va ser nomenat a finals de novembre de 2014 i no té CAP experiència en gestió
d’espais naturals protegits.
Un altra dels objectius que es marca és “alinear a tots els agents responsables, creant ambient de
coordinació i collaboració activa entre els principals actors (administració, ajuntaments, propietaris,
empreses, societat en general). Aspecte especialment necessari en el context de restriccions econòmiques
dels darrers anys i per a que els espais es vegin pel territori com a oportunitats i no com a imposició”.
Això que diu ja s’està fent sobradament. Gran part de la feina dels equips dels ENPE consisteix
en coordinar-se i collaborar amb els agents socials. No existeixen queixes generalitzades en
aquest sentit. Els ENPE són unes de les unitats del DAAM amb més participació social, ja que,
amb les seves mancances, estan dotades de Juntes Rectores plurals amb representants dels
sectors del territori, i comissions per tractar temes específics que afecten a la població local i a la
protecció de l’espai.
Els ENPE no són una imposició, si no que responen a demandes dels agents socials del territori.
Que hi hagi sectors en contra és lògic, passa sempre que es protegeix la natura, ja que enfronta un
be d’interès general a alguns interessos privats (urbanístics, explotació dels recursos naturals,
etc).
El pla diu que “les pressions originals de degradació greu o d’amenaces han minvat sortosament en
general, que la major part dels espasi tendeixen a una evolució natural per reducció de les activitats
antròpiques”. Aquesta afirmació no és del tot certa, simplement és utilitzada com a argument a
l’objectiu de desactivar l’ acció de protecció del territori que desenvolupen els ENPE.
Si part de les pressions sobre els ENPE han desaparegut es deu justament a la crisi econòmica
que ha fet minvar bona part dels projectes agressius pel medi i que, quan aquesta crisi
desapareixi, de ben segur tornaran a aparèixer. No podem oblidar que fa pocs anys bona part de
les carenes de molts ENPE de muntanya estaven afectats per centrals eòliques o per la
construcció de xarxes de transport i distribució d’energia. Ara, a més, han aparegut noves
pressions i amenaces dels quals el Pla, de forma interessada, ni en parla. Es tracta de plans de

tallades abusives dels boscos, de transformacions agràries de zones de vegetació natural d’alt
interès ecològic, de la pressió ramadera sense control, de la pressió cinegètica excessiva, etc.
El pla treu conclusions sobre la percepció de la “societat catalana en general”, sense cap estudi ni
dada que ho corrobori. Són simplement afirmacions gratuïtes.
En aquest sentit diu que “els esforços s’han focalitzat en la conservació”, el que és absolutament fals.
Les inversions més fortes dels ENPE i la major part dels pressupostos han anat sempre a
projectes de desenvolupament local, social, econòmic. Nomes cal mirar les memòries anuals dels
parcs per corroborar el que afirmem.
El pla pren com a model els parcs regionals francesos, que són organismes buits de
competències, que treballen de forma transversal però sense cap capacitat de decisió. A França la
capacitat de decisió sobre el territori la tenen els ajuntaments (urbanisme, planificació territorial,
etc), i les competències en medi natural l’Office national des forest (ONF) que és l’administració
forestal clàssica, una mica ambientalitzada. Aquest és el model que es vol per Catalunya; que
l’administració forestal gestioni tot el territori i l’administració ambiental faci un paper de
dinamització, sense competències i sense capacitat de decisió.
Quan el propi Conseller indica en el Parlament que un dels objectius de Pla de gestió és “Establir,
a partir de la concreció de les tasques o accions prioritàries per a cada espai, les unitats del DAAM que les
ha de dur a terme, els equips necessaris i els seus perfils professionals, així com el paper que assumeix
l’equip gestor”, cal entendre que vol reduir els equips dels ENPE a simples espectadors de
l’execució de les polítiques sectorials del DAAM i que, per tant, té la intenció de laminar les seves
competències.

LA CARTA DELS DIRECTORS DELS ENPE
Com ja hem comentat, arran d’aquesta situació generada pel DAAM, ara fa unes setmanes bona
part dels Directors dels ENPE del País han adreçat una carta al President de la Generalitat, el
senyor Artur Mas.
En aquesta carta, que no s’ha fet pública fins ara, els directors i directores exposen al President la
greu situació en que es troben els espais naturals protegits des que el DAAM se n’ha fet càrrec.
Denuncien la manca d’aposta política del DAAM envers els ENPE, la manca de comunicació i
diàleg del DAAM amb els equips de gestió dels espais naturals.
També es denuncia la total desatenció i marginació dels ENPE per part del DAAM, fet que s’ha
traduït en la pèrdua de les eines de treball imprescindibles per portar a terme el seu treball de
gestió, així com l’asfixia econòmica dels ENPE que ha portat a terme el DAAM, que ha provocat
la pèrdua constant de recursos humans i materials, fet que ha donat lloc a una desestructuració
dels equips de gestió, tot abocant-los a una dinàmica de precària supervivència que, a la pràctica,
fa molt difícil, per no dir impossible, els objectius establerts per les pròpies normes de creació
dels parcs, les obligacions legals creixents derivades del marc normatiu internacional i la
projecció dels beneficis i serveis que socialment s’esperen i es reclamen dels espais protegits.

També denuncien que aquesta situació ha provocat que s’hagin aturat, abandonar o mantingut
en una situació precària, aspectes bàsics de les funcions d’un parc natural, com són les mesures
de conservació activa, la recerca, el seguiment del medi, les activitats pedagògiques, l’educació
ambiental, i fins i tot l’atenció al visitant.
En la mateixa carta els Directors critiquen la recent aprovació del “Pla de gestió dels espais
naturals de protecció especial de Catalunya 2015-2020”, del que ja n’hem parlar abastament en
aquest informe.
Per últim es fa esment a la campanya del DAAM de posar en dubte a la professionalitat del
collectiu de directors i directores dels parca naturals, als quals se’ls fa responsable de l’actual
situació dels ENPE, que com hem comentat en aquest informe i apunten els mateixos directors i
directores, té unes causes ben diferents.
La carta demana al President la seva atenció i interès envers aquesta situació de precarietat dels
ENPE. També demanen discreció envers l’existència d’aquesta carta, segurament per les
represàlies que el DAAM pot emprendre en contra dels signants.
Després de valorar intensament la conveniència o no de fer pública la carta, davant la precària
situació dels ENPE i del negre futur que els depara, hem optat per fer-la publica. Així adjuntem
com annex 2 d’aquest informe copia de l’esmentada carta.
Caldrà estar ben atents i denunciar qualssevol represàlia que el DAAM pugui engegar contra els
directors i directores que, posant en perill la seva continuïtat professional, han gosat denunciar la
situació que pateixen els espais naturals protegits. Aquesta acció, a la desesperada, ens dóna idea
de la situació real de precarietat en que es troben els ENPE del País.
El País hauria d’exigir garanties de conservació d’aquestes joies naturals la quals hauria d’estar
per sobre d’ideologies, partits polítics o interessos personals.

Esperem que l’informe que aquí es planteja ajudi a solventar la situació aquí denunciada i a
garantir la conservació dels nostres ENPE.
Un País modern es caracteritza per, d’entre altres aspectes, la seva política de conservació dels
espais naturals i la biodiversitat. Esperem que Catalunya es pugui seguir considerant un País
modern.

NOTA: Aquest informe constitueix la primera part d’un informe més ampli que es farà públic
en uns pocs dies.

Annex 1. Acord de govern GOV/21/2015, de 17 de febrer mitjançant el qual s’aprova el Pla de
gestió dels espais naturals de protecció especial

Annex 2. Carta dels Directores i Directors dels ENPE dirigida al President de la Generalitat

