
ASSOCIACIÓ RENAU NATURA 

 

 
APORTACIONS PER A LA COMPAREIXENÇA de dimecres 4 de juny, a les 10 del 
matí, a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de representants del 

Manifest en Defensa del Patrimoni Natural1 

 

 

Renau Natura, associació que treballa per al coneixement i la protecció de l’entorn natural i 

cultural del municipi i del territori que l’envolta, vol fer esment dels següents casos 

especialment greus d'agressions al medi natural que es pugui atribuir (per acció o omissió) a 

la Generalitat de Catalunya: 

 

 

1. Les atàviques cremes de pagès, amb permís o sense, empobridores dels agrosistemes 

mediterranis i causa habitual d'incendis forestals; Caldria si més no, un desplegament 

de normativa més restrictiva al respecte, tot promocionant la desbrossada/trituració 

mecànica en el seu cas. 

2. L'extensificació i intensificació de conreus indiscriminada en àrees de forta 

mediterraneïtat, especialment d'oliveres atapeïdes amb sistemes de reg irracionals i la 

proliferació de vinyes emparrades, ensems en Xarxa Natura 2000, afectant no sols a la 

gran fauna vertebrada, sinó també al paisatge tradicional mediterrani. 

3. La manca de criteri ecosistèmic real en la gestió forestal, amb la desprotecció real dels 

boscos madurs i singulars, prioritzant-ne la productivitat de biomassa per sobre dels 

criteris de protecció contra incendis a mig i llarg termini, mitjançant la potenciació de la 

maduració i enriquiment de les pinedes secundàries vers alzinars, rouredes o màquies. 

4. La manca de control real i de seguiment científic in situ -biòlegs, ecòlegs, botànics, 

zoòlegs- en qualsevulla intervenció d'explotació o gestió de fauna i forestal, 

responsabilitat restant encara sota potestat de qui en gaudeix benefici directe: els 

gremis cinegètics i silvícoles. 

5. La manca de control d'explotació/sobreexplotació i contaminació dels aqüífers, 

assecament de fonts i dels petits torrents mediterranis: manca real d’una Nova Cultura 

de l'Aigua. 

6. La manca de Plans de Gestió, Seguiment i Avaluació arreu dels Espais Protegits: 

XN2000, Parcs i Reserves, PEIN's, etc. 

7. La manca d'un Departament de Medi Ambient, d'una Agència Catalana de la Natura 

amb Observatori de la Biodiversitat inclòs, de Llei i Estratègia de Conservació de la 

Biodiversitat, de pressupostos mínims, etc. 

8. La manca d’una estratègia de renovables a nivell de Catalunya. 

                                                
1 Aquestes aportacions són fruit del treball col·laboratiu de l’associació, especialment d’en Toni Bara, el Txiqui López i 
en Jordi Pietx. 



9. La manca de plans de conservació d’espècies en perill i d’adequació d’aquests a les 

noves espècies arribades o reintroduïdes. 

10. La retirada de subvencions i/o la disminució d’aquestes, que estan afectant directament 

en alguns dels punts comentats, per exemple en la contaminació d’aqüífers i camps. 

 

 

Respecte al to de la intervenció, volem apuntar el següent: 

 

Cal ser constructius, si als parlamentaris se'ls exposen les agressions només s'aconseguirà 

que: 

1. Els partits de govern prenguin distància i desconfiïn de nosaltres com a signants de la 

declaració.  

2. Els partits de l'oposició ens facin servir de munició de fons per a atacar el govern en els 

parlaments que constaran al diari de sessions, i l'endemà cap a un altre tema.  

 

Ser constructiu passa per:  

1. Explicar els problemes, que clarament es van exposar a la jornada del 29 de març. 

2. Explicar el procés de la declaració que és il·lusionador, constructiu i de diàleg exigent, 

rigorós i franc, mai desafiant.  

3. Plantejar algunes solucions que la declaració ja exposa, i potser (cal pensar-ho bé) 

plantejar una proposició no de llei en relació a la compareixença (potser, perquè es va 

aprovar la de ICV a principis de març i potser cal insistir en aquella). 

4. Tendir mans amb ABSOLUTAMENT tothom, des de CiU fins a la CUP, i demanar-los 

des de la tribuna que es comprometin a reunions individuals. Si se’ls demana en el 

primer parlament hauran de respondre en el torn de resposta i dir que sí, i les setmanes 

següents noves reunions, i reunions amb el govern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renau, 29 de maig de 2014 


