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Benvolguda Sra. Jordà,  

Des de la Institució Catalana d’Història Natural, en nom de la comissió de la 
Plataforma en Defensa del Patrimoni Natural de Catalunya, considerem convenient 
recordar-vos que amb motiu de la celebració de la jornada «La conservació del 
patrimoni natural a Catalunya: problemàtica, anàlisi i oportunitats», que es va dur a 
terme el 29 de març de 2014, es va aprovar una declaració1 que a hores d’ara compta 
amb l’adhesió de més de 100 entitats ambientals, 20 institucions científiques, la 
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya ―amb 400 entitats― i 4 col·legis 
professionals.  

Considerem que la gran majoria dels punts on es reclamava una millora de les 
polítiques de conservació del patrimoni natural de Catalunya encara són del tot vigents 
i que caldria que es tinguessin en compte durant aquest mandat de govern. 

Aquests punts, actualitzats el 2018, són els següents: 

1 Impulsar vigorosament les polítiques de conservació de la biodiversitat i del 
patrimoni natural, mesurar anualment el pressupost que s’hi destina, en totes les 
unitats, i retre’n comptes regularment amb transparència a la societat. 
2 Recuperar, i enfortir quan s’escaigui, els programes de recerca i de seguiment de 
la geodiversitat i la biodiversitat que han de permetre avaluar-ne l’estat i mesurar 
regularment l’efectivitat de les polítiques públiques que hi incideixen, i fer-ne públics 
els resultats anualment. 
3 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, i reconèixer el caràcter transversal de les polítiques de 
patrimoni natural i el caràcter prevalent que la conservació del patrimoni natural ha 
de tenir respecte a les polítiques sectorials que més hi incideixen. 
4 Tramitar, aprovar i aplicar, amb la màxima urgència, les dues eines legals 
bàsiques per poder conservar el patrimoni natural, la Llei de la Biodiversitat i del 
Patrimoni Natural i la Llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural de Catalunya 
[ara Agència de la Natura], i posar al dia la normativa actualment existent, ja que en 
bona part ha quedat desfasada. 
5 Impulsar la consolidació de l’Agència de Patrimoni Natural  [ara Agència de la 
Natura], com administració pública moderna i eficaç, que superi les gravíssimes 
disfuncions actuals, i dotar-la de l’estructura, el sistema de governança, els equips 
humans i els mitjans econòmics necessaris per garantir-ne la màxima l’efectivitat. 
6 Aplicar l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya, 
recentment aprovada pel Govern per donar compliment als acords del Conveni de 
la Diversitat Biològica de 1992, les directives europees i les lleis estatals a 
Catalunya relacionades. 

 
1 https://defensapatrimoninatural.wordpress.com/declaracio-2/ 



 
7 Impulsar la consolidació de la infraestructura verda del país, entesa com a xarxa 
d’àrees naturals i seminaturals, planificada i gestionada per garantir la prestació 
dels serveis ecosistèmics i el manteniment dels processos ecològics, especialment 
la connectivitat ecològica i paisatgística, i per oferir espais alternatius pel lleure en el 
medi natural, més propers on viu la major part de la població. 
8 Millorar l’accés a la informació, la participació i la justícia en matèria de medi 
ambient, per a la ciutadania i les organitzacions socials, dotant a la fiscalia de medi 
ambient dels mitjans indispensables per poder fer front als delictes ambientals 
greus i activar les mesures disciplinàries contra les infraccions greus a la 
conservació del patrimoni natural. 

Mai com ara, en aquesta situació de pandèmia, s’ha entès tan bé com la natura i tots 
els serveis que proveeix és la millor salvaguarda del benestar i la salut de les 
generacions que vivim i de les que vindran. La fragmentació de polítiques, la 
prevalença de l’explotació insostenible dels recursos naturals i el menysteniment de la 
necessitat de conservar la natura com un actiu clau per mantenir la salut col·lectiva 
ens han dut a la situació alarmant que vivim. 

D’acord amb tot això que exposem, us demanem que impulseu una acció de govern 
ben coordinada per assolir els punts esmentats i que des del Departament que 
encapçaleu promoveu la reforma de totes aquelles polítiques que s’hi oposen.   
 
Per acabar, ressaltem dues qüestions que ens preocupen molt: d’una banda que el 
nou Govern no hagi plantejat alternatives clares a l’ampliació que AENA proposa de 
l’aeroport del Prat, per evitar la greu l’afectació que suposaria als espais naturals de la 
Xarxa Natura 2000; i de l’altra la defensa pública que heu fet de la pesca 
d’arrossegament que tan negativament afecta la malmesa biodiversitat dels fons 
marins. 
 
Esperant poder treballar conjuntament en la millora ambiental i la protecció de la 
biodiversitat del nostre país, aprofito aquesta oportunitat per a saludar-vos molt 
cordialment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordina Belmonte Soler 
Presidenta de la ICHN 
Barcelona, 28 de juny de 2021 
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