Declaració en favor del
patrimoni natural de Catalunya

—
LES ENTITATS I PERSONES SOTASIGNADES, PREGONAMENT PREOCUPADES PER:

- El desmantellament de les polítiques de conservació del patrimoni natural de Catalunya,
que ja ha traspassat totes les línies vermelles.
- El greu incompliment d’obligacions i disposicions legals (com directives europees o plans
de conservació d’espècies) que fan referència a la conservació del patrimoni natural[1].
- Les retallades de més del 60% del pressupost destinat a espais naturals protegits, que
són competència de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat, la qual forma part
d’un Departament, el d’Agricultura, que ha reduït el seu pressupost en un percentatge molt
inferior.
- L’estrangulament de la gestió dels espais naturals protegits adscrits a la Generalitat, o
gestionats per consorcis dels quals la Generalitat formava part, que han patit la reducció
dels equips gestors, la dràstica retallada o eliminació dels serveis d’informació i educació
ambiental, i de les brigades de manteniment, i tres anys consecutius sense cap inversió,
que ha afectat també els centres de recuperació de fauna salvatge.
- L’absència de gestió conservacionista dels espais naturals marins i la seva biodiversitat,
amb comptadíssimes excepcions.
- Les evidències d’empitjorament i de pèrdues, a voltes irreversibles, de patrimoni natural
(geòtops, geozones, espècies, hàbitats, paisatges) ja identificades en l’avaluació de l’efectivitat del sistema d’espais naturals protegits de 2004[2], fins i tot a l’interior d’espais naturals de protecció especial. I tot plegat, en un moment de sobrefreqüentació del medi natural, que requeriria una gestió adequada a la capacitat de càrrega.

- Les tendències negatives en indicadors clau del medi natural de Catalunya, que han palesat els dos informes publicats per la Institució Catalana d’Història Natural el 2010 i 2013,
avalats per la millor informació científica disponible[3] [4].
- L’escàs ressò que han tingut els informes del Consell de Protecció de la Natura[5] en les
polítiques de gestió i conservació del patrimoni natural del govern de Catalunya i, en particular, els darrers informes sobre la gestió dels espais naturals protegits.
- La supressió de molts programes de recerca i de seguiment del patrimoni natural, que
dificulta o impedeix avaluar les tendències i l’impacte de les polítiques públiques que hi
incideixen.
- La falta de reconeixement de les enormes oportunitats socials i econòmiques que el patrimoni natural comporta, i l’absència d’estratègies i accions efectives per a desplegar-les.

CONSIDEREN QUE
Davant el risc de deteriorament continuat del patrimoni natural, que constitueix una amenaça a la biodiversitat i al benestar de la societat:
- S’han de d’aturar i revertir amb urgència les polítiques que menen al deteriorament del
patrimoni natural del país, malgrat la difícil situació econòmica actual, perquè no suposi
una debilitat per al país que volem i les generacions que vindran.
- S’ha de reconèixer el patrimoni natural com un component essencial de la identitat del
nostre país, de la salut del territori i de la societat, i com una font de serveis i oportunitats,
de llocs de treball i d’activitat econòmica.
- Es pot reconduir la situació si s’actua amb responsabilitat i visió de futur, i atenent als
compromisos legals que no es poden defugir, tot recordant que, com apunten alguns estudis europeus, no actuar en conservar la natura és una opció més arriscada i cara que invertir-hi adequadament.

Per tot plegat RECLAMEN AL GOVERN DE CATALUNYA
1. Aturar immediatament el desmantellament de les polítiques de conservació del patrimoni natural, revertint, a partir d’enguany, les tendències de reducció de pressupostos i
d’equips humans que s’hi destinen. Mesurar anualment el que s’hi destina i retre’n comptes amb transparència a la societat.
2. Mantenir, o recuperar quan s’escaigui, els programes de recerca i de seguiment del patrimoni natural 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 de caràcter transversal. D’aquesta manera, l’acció política sobre el patrimoni
natural es podria coordinar millor amb les diferents polítiques sectorials que hi incideixen i
que, sovint, se’n beneficien.
4. Impulsar la consolidació d’una administració pública moderna i eficaç, que superi les
greus disfuncions actuals i dotar-la dels mitjans necessaris per garantir-ne l’efectivitat.
5. 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
l’Estratègia Catalana de Conservació de la Biodiversitat, i que concretin els acords del Conveni de la Diversitat Biològica, les Directives Europees i les lleis estatals a Catalunya.
6. 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.

Barcelona, a 29 de març de 2014.

[1] Ecologistes en Acció, 2012. Degradació de les polítiques de conservació de la biodiversitat a Catalunya, 2012.
[2] La publicació completa, amb totes les dades, exemples i recomanacions, fou publicada
el 2008 per la Institució Catalana d’Història Natural a Protegits, de fet o de dret? Primera
avaluació del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya.
[3] Institució Catalana d’Història Natural, 2010. Informe de l’estat i les tendències del
medi natural a Catalunya. 2010.
[4] Institució Catalana d’Història Natural, 2013. Informe sobre l’estat i les tendències del
medi natural a Catalunya 2013.
[5] Relació dels informes emesos pel Consell de Protecció de la Natura.
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Adhesions
Entitats
· Acció Natura

· Associació per la Conservació dels Ecosistemes

· Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrot- Naturals
xa

· Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura

· Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient (ADENC)
(APMA) del Garraf

· Associació Rurbans – Escola de Pagesos i Pas-

· Aigua és Vida

tors

· Ambient Crític

· Associació Renau Natura

· Amics de la Tortuga de l’Albera

· Associació Trenca

· Anda – Associació Naturalista d’Abrera

· Avesedari

· Alba Sud

· Balmes Blancs

· Apnae – Associació d'Amics del Parc Natural

· Biòlegs Glocals

dels Aiguamolls de l’Empordà

· Biosfera, Associació d’Educació Ambiental

· Arjub del Riu

· Catam Associació (Centre d'Acció Territorial i

· Asia – Associació Salut i Agroecologia

Ambiental del Maresme)

· Associació Animal Latitude

· Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis

· Associació d’Amics del Museu de Ciències Na-

· Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat

turals de Barcelona

· Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera

· Associació de Naturalistes de Girona

· Centre per la Sostenibilitat Territorial

· Associació Catalana de Ciències Ambientals

· Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny

(ACCA)

· Dempeus per la Salut Pública

· Associació Catalana d’Oceanògrafes i Oceanò-

· Depana, Lliga per a la Defensa del Patrimoni

grafs

Natural

· Associació Centre d’Educació Ambiental Alt Ter · Ecologistes en Acció de Catalunya
· Associació Hàbitats

· EGRELL: Institució per a l’Estudi, Gestió i Re-

· Associació La Sorellona

cuperació dels Ecosistemes Lleidatans

· Associació Boletaire Independent

· El Fanal – Grup Ecologista del Moianès

· Associació Mediambiental La Sínia

· Entitat s’Agulla d’Educació Mediambiental

· Associació Micològica Joaquim Codina (Vincu- · Estació Biològica del Pallars Jussà
lada a la Udg)

· Federació ADF Maresme

· Associació Naturalista Torrellenca La Formiga

· Fundació Emys

· Associació Ornitològica Picampall de les Terres · Fundació Escolta Josep Carol
de l’Ebre

· Fundació La Plana

· Associació Obrador Xisqueta

· Fundació Projecte Miranda

· Associació Paisatges Vius

· Fundació Privada l’Esquerda

· Fundació Sigea

· Meandre, Associació per la Preservació del Pa-

· Galanthus

trimoni Natural de Manresa

· Gedena – Grup d’Estudi i Defensa de la Natura · Mountain Wilderness de Catalunya
· Gepec – Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosis-

· Natura, Entitat de Medi Ambient

temes Catalans

· Nereo

· Geven – Grup Ecologista del Vendrell i Baix

· Obrador del Tercer Sector Ambiental

Penedès

· Projecte Ninam – Estudi dels Cetacis a Catalu-

· Grup Ecologista Quercus

nya - Riudaurajunts

· Grup de Defensa del Ter

· SCEA – Societat Catalana d’Educació Ambien-

· Grup de Natura Freixe

tal

· Grup de Natura del Solsonès – Centre d’Estudis · Societat Catalana de Biologia
Lacetans

· Societat Catalana de Geografia

· Grup de Naturalistes d’Osona – ICHN

· Societat Catalana de Fotògrafs de Natura

· Institució Catalana d’Història Natural

· Societat Catalana d’Herpetologia

· IAEDEN-Salvem L’empordà

· Societat Catalana de Micologia

· Institut Català d’Ornitologia

· Submon – Conservació, Estudi i Divulgació del

· IPCENA

Medi Marí

· Justícia i Pau

· Terres del Gaià

· La Roca més Verda

· Xarxa – Federació d’Entitats Boletaires i Mico-

· La Sabina, Associació per a la Salvaguarda de la lògiques de Catalunya
Biodiversitat i la Natura

· Xarxa de Custòdia del Territori

· Limnos – Associació de Defensa del Patrimoni

· Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalit-

Natural del Pla de l’Estany

zació

· Martinet Grup de Defensa Fluvial

· Xarxa de Voluntariat Ambiental

Universitats / Centres de recerca
· Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis

· Departament de Biologia Animal de la Univer-

· Caps – Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris

sitat de Barcelona

· Centre de Documentació de Biodiversitat Vege- · Departament de Biologia Vegetal de la Univertal de la Universitat de Barcelona

sitat de Barcelona

· Institut d’Ecologia Aquàtica de la Universitat de · Departament de Ciències Ambientals de la UniGirona

versitat de Girona

· Institut d’Estudis Catalans

· Departament d’Ecologia de la Universitat de

· Institut de Medi Ambient de la Universitat de

Barcelona

Girona

· Departament de Geografia de la Universitat de

· Institut de Recerca de la Biodiversitat de la

Girona

Universitat de Barcelona

· Departament de Geografia de la Universitat

· Museu de Ciències Naturals de Granollers

Rovira i Virgili

· Secció de Botànica del Departament de Produc-

· Escola Politècnica Superior de la Universitat de tes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia de la
Universitat de Barcelona

Vic
· Fundació Ent
· Greb – Grup de Recerca Biodiversitat i Biosistemàtica Vegetals

Col·legis professionals
· Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya
· Col·legi de Biòlegs de Catalunya
· Col·legi de Geòlegs de Catalunya

Empreses i cooperatives
· Aprèn, Serveis Ambientals

· Geonat, Geology&Environment

· Espai Tres – Territori i Responsabilitat Social

· Muralla 15 (Col·lectiu Cultural)

· La Copa, SCCL

· Nusos. Activitats Científiques i Culturals, SCCL

· La Llena Ambiental

· Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic S.L.

· Lacasaeco

· Tosca, Serveis Ambientals

· Ecotons S.C.P.

· Via Pública Publicitat

· Entre iguals, Gestió Social de la Propietat

· Volcànic Guiaunya

Persones
350 adhesions individuals

Signants en data 6 de juny de 2014

