
L’EDITORIAL

La política ambiental: molt per fer

Un any després de l’alerta llançada pels ecòlegs, algunes coses es comencen a moure

ACTUALITZADA EL 16/07/2015 00:00

Fa poc més d’un any, 450 acadèmics i ecologistes van llançar un crit d’alerta en forma de manifest

en defensa del patrimoni natural de Catalunya. Encapçalat per experts com Joandomènec Ros

(IEC), Josep M. Mallarach i Jaume Terradas (UAB i CREAF), el document advertia de la greu reculada

en la protecció ambiental que ha patit el país per falta de voluntat política, recursos econòmics i

educació i per una justícia ineficaç. En un context d’estretors pressupostàries, aquell dur

advertiment ha donat fruits modestos, però alguna cosa s’ha mogut.

D’una banda, fruit de la crisi de govern provocada per la sortida dels consellers d’UDC, la

conselleria de Territori i Sostenibilitat ha recuperat la gestió dels parcs naturals. El departament

d’Agricultura continua conservant, però, les altres tres subdireccions de Medi Natural i

Biodiversitat. Aquesta divisió administrativa, denunciada pel manifest, continua distorsionant la

política ambiental catalana. El pas, doncs, és positiu però insuficient. D’altra banda, s’han engegat

converses per crear una Agència Catalana del Medi Ambient i del Territori, un projecte que hauria

de concentrar tot el poder i liderar l’acció governamental. Aquest seria el camí si, efectivament,

una agència d’aquesta mena tingués tota la força política i l’aval tècnic. I en tercer lloc, s’han fet

passes per promoure el mecenatge en l’àmbit natural amb propostes com la que es vol impulsar al

parc volcànic de la Garrotxa. En paral·lel, aquest setembre s’ha previst aprovar la creació d’un altre

parc, el de les Capçaleres del Ter i del Freser.

Les coses, per tant, es mouen i ho fan a partir d’un diagnòstic crític assumit també des del poder:

no n’hi ha prou fent lleis per protegir el territori si després no hi ha recursos, no hi ha gestió i no es

fan complir. De fet, Catalunya té un 60% del territori cobert de massa forestal i un 30% amb

algun nivell de protecció, amb 13 parcs naturals (10 dependents de la Generalitat), però això no és

suficient per fer una política ambiental eficaç i ambiciosa. Així doncs, toca fer un salt endavant.

Ara que el país es reinventa, repensem també de debò quin medi ambient volem tenir.
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