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280 organitzacions reclamem l’aprovació 
urgent de l’Agència de la Natura, 

necessària per complir amb les directrius 
europees 

 

 L’Agència de la Natura de Catalunya ha de ser una oportunitat per revertir la 

precarietat a la qual han estat sotmeses les polítiques ambientals al nostre país 

i l’inici cap a una nova etapa on la natura està al centre de les totes les polítiques. 

 Cal fer un pas endavant i anar en la direcció que marquen les polítiques europees. 

 Més de 280 entitats donen suport al manifest on reclamem l’aprovació urgent de 

l’Agència de la Natura. 

 

L’aportació dels ecosistemes al benestar humà és la base del desenvolupament 

socioeconòmic. Els anomenats «serveis ambientals dels ecosistemes» depenen del 

funcionament ecològic dels sistemes naturals i del bon estat de conservació de la 

diversitat biològica. 

 

L’Agència de la Natura que volem  

 

Per a dur a terme polítiques de conservació eficaces ens cal un model de governança 

àgil, que destini recursos suficients a aquestes polítiques i que els doni un caràcter 

prioritari. Per això, ens cal una estructura administrativa estable, amb competències 

suficients i, sobretot, ben coordinada amb la resta d’administracions implicades en la 

matèria.  

 

Així mateix, l’Agència ha d’assumir el repte d’esdevenir una organització amb un caràcter 

transversal, que vinculi de manera directa les polítiques ambientals i les polítiques 

sectorials que històricament han estat descoordinades, i també donar suport suficient a 

les entitats del tercer sector per a exercir les tasques fonamentals que desenvolupen. A 

més, ha de promoure el treball conjunt amb els sectors productius i els gestors directes 

del territori, així com la participació directa de la societat civil que habita als espais rurals, 

costaners i urbans. 
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Les polítiques europees  
 

La Comissió Europea ha presentat recentment l’Estratègia sobre la biodiversitat 2030 i 

l’estratègia “From farm to fork”, dues estratègies on es vincula la conservació de la 

natura amb l’agricultura, les empreses i el consum per a un futur sostenible. En aquest 

marc, els governs hauran de prioritzar la conservació de la natura, impulsar urgentment 

polítiques ambientals que assegurin la funcionalitat ecològica del territori i incentivar les 

activitats econòmiques sostenibles. Per això, l’Agència ha de ser una nova eina per 

reforçar les aliances amb els sectors de la pagesia, ramaderia, la gestió forestal i pesca, 

entre d’altres actors del territori imprescindibles en la conservació de la natura. 

 

A més, en l’àmbit europeu, diversos països com Alemanya, Anglaterra, Escòcia o França 

disposen d’agències d’aquest tipus, però amb majors competències que la proposta 

catalana. Ens cal, doncs,  fer un salt endavant i anar en la direcció que marquen els 

estàndards comunitaris actuals. 

 

Tot i així, l’Agència de la Natura és només un primer pas cap al conjunt de noves 

polítiques que cal implementar a Catalunya. Per exemple, ens cal un Departament de 

Medi Ambient amb les competències i recursos suficients que tingui capacitat 

d’impulsar polítiques transversals i també ens cal aprovar una llei de biodiversitat que 

actualitzi, ordeni i posi les bases de les polítiques de conservació a Catalunya.  

 

Suports a l’Agència de la Natura 
Des de la XCN hem redactat un manifest on “Reclamem urgentment l’aprovació de 

l’Agència de la Natura de Catalunya”, amb la voluntat que la nostra veu sigui escoltada 

pels responsables polítics. Al manifest ja s’hi ha adherit més de 280 organitzacions.   

 

També hem realitzat un vídeo exposant els nostres arguments. Per últim, podeu 

consultar el vídeo resultant de la Roda de Premsa que hem emès avui al nostre canal de 

youtube.  

 

Volem que l’Agència sigui una oportunitat per desencallar la degradació a la qual han 

estat sotmeses les polítiques de biodiversitat al nostre país i un inici cap a una nova etapa 

on la natura està al centre de les totes les polítiques.  

_______________________________________ 

 

Imatge adjunta a la Nota de Premsa: Adhesions al manifest “Reclamem urgentment 

l’aprovació de l’Agència de la Natura de Catalunya” 

 

Més informació i contacte: Xarxa per a la Conservació de la Natura - www.xcn.cat 

 Anna Subirana – asubirana@xcn.cat – 678 63 69 96 

https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://ja.cat/RbemX
https://ja.cat/RbemX
https://www.youtube.com/watch?v=7_TZTzAGpro
https://youtu.be/MklfSHQ9YaQ
mailto:–%20asubirana@xcn.cat

