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El Consorci Forestal exigeix al
govern consensuar el futur de
l'Agència de Patrimoni Natural
Des de l'entitat reclamen que se'ls escolti i se'ls tingui en consideració, ja que són
els "principals interessats i implicats" en la gestió i millora del territori

El Consorci considera que l'Agència plantejada actualment és | PNAP

El Consorci Forestal de Catalunya reclama al govern de la Generalitat que s'ajorni l'aprovació de
l'Agència de Patrimoni Natural fins que no sigui consensuada amb els actors claus del territori:
les organitzacions agràries i forestals i els ens locals. Des de l'entitat reclamen que se'ls escolti i
se'ls tingui en consideració, ja que són els "principals interessats i implicats" en la gestió i millora del
territori.
Per aquest motiu, fan una crida a entitats i persones a títol individual a signar un manifest
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScndZqSXC484mJBLOku4FrD3Sm8oCaTLU3yXYqd08BB2keZg/viewform) on exposen la seva "preocupació"
davant la impossibilitat, diuen, d'obrir un debat sobre el contingut de l'Agència acompanyada d'un
seguit d'iniciatives plantejades pel Departament de Territori i Sostenibilitat que consideren
contràries a la necessitat d'integrar les polítiques de conservació amb l'ús i l'aprofitament sostenible
dels recursos naturals.
Aixi doncs, exigeixen la unificació de competències relatives a la gestió, conservació i millora del
medi natural que consideren que han de recaure en el Departament d'Agricultura, Ramaderia,
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Pesca i Alimentació; garantir una representativitat no inferior al 50% del món local i de les
organitzacions que aglutinen al sector agro-forestal; un increment del pressupost assignat a
aquestes polítiques; i que des del Parlament s'obri un debat en profunditat i plural sobre la
necessitat de construir una visió "comú, ambiciosa i de futur" que integri el món urbà i el rural.
Des del col·lectiu expliquen que la tasca del sector forestal i agrari posa en valor espais rurals de
més de la meitat del territori català - zones amb greus problemes de despoblació i manca d'activitat
econòmica - millorant les funcions ambientals i recreatives d'aquests espais, produint matèries
primeres renovables i essencials pel país, i creant riquesa i llocs de treball. I per això, "el suport al
conjunt del sector exigeix de diàleg, consens i coordinació a l'hora de desenvolupar les polítiques
medi ambientals i de desenvolupament rural que l'afecten", remarquen.
En aquest marc, consideren que l'Agència plantejada és "un pas més en una direcció errònia" que
no incorpora "cap solució per fer-hi front"; mentre lamenten que el que realment s'està proposant
és un fons exclusivament per polítiques de protecció i aposta per un programa propi d'adquisició de
sòl que inclou també l'expropiació, l'establiment de servituds i el tempteig i retracte en finques
rústiques en espais protegits i també per crear la infraestructura verda.
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