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1. Introducció 

El mes de juliol de 2020 es va aprovar la Llei 7/2020 de l’Agència de la Natura de Catalunya. 

L’Agència de la Natura de Catalunya (o ANACAT) té per missió la protecció, la planificació, la 

gestió, la restauració, el millorament i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit 

continental com en el marí, amb la finalitat de conservar-ne el patrimoni natural, la 

biodiversitat i la geodiversitat, i de garantir els serveis ambientals i les externalitats positives 

dels ecosistemes, amb criteris d'integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència. 

Segons estableix la Llei, l’ANACAT s’ha de constituir en el moment que es dicti el decret que 

n’aprovi els estatuts. L’any 2022 el Govern de la Generalitat de Catalunya ha iniciat el procés 

de redacció dels estatuts amb l’objectiu que l’ANACAT es constitueixi l’any 2024. 

1.1. Antecedents i context 

Els estatuts de l’ANACAT regularan una àmplia diversitat d’aspectes sobre el funcionament 

d’aquest nou organisme, sempre d’acord amb el que estableix la Llei 7/2020 i altres normes 

pròpies de les administracions públiques. 

Dels aspectes que regularan els estatuts de l’Agència, n’hi ha alguns de relacionats amb la 

governança i el desplegament territorial del nou ens que el Govern de la Generalitat ha 

considerat útil i necessari debatre mitjançant un procés de participació ciutadana. 

1.2. Objectius del procés participatiu 

Els objectius d’aquest procés de participació ciutadana són: 

 Implicar els agents clau en conservació de la natura a Catalunya en el procés de creació 

de l'Agència i informar-los de tots els passos previstos fins a la seva constitució. 

 Recollir i debatre propostes sobre la governança de l’Agència, que es tindran en 

consideració en els seus estatuts i en d’altres documents estratègics. 

 Recollir i debatre propostes sobre la presència i el desplegament territorial de l’Agència, 

que es tindran en consideració en els seus estatuts i en d’altres documents estratègics. 

Aquest procés participatiu no ha abordat els aspectes següents: 

 Un debat sobre aspectes ja definits a la Llei 7/2020. 

 Altres qüestions i procediments interns propis de l’Administració. 
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1.3. Eixos de debat de la sessió 

De tots els aspectes que regularan els estatuts de l’ANACAT, aquells més directament 

relacionats amb la governança i el desplegament territorial de l’Agència són els que es 

debaten durant el procés de participació ciutadana.  

Concretament, a la sessió amb els ens locals es va debatre com s’haurien de relacionar  

i com haurien de col·laborar l’ANACAT i els ens locals. Els aspectes específics que es van 

tractar es van agrupar en dos blocs i van ser: 

 1r Bloc. Mecanismes i òrgans de relació/col·laboració ACTUALS entre la GENCAT i 

els ens locals:  

o Quins són els òrgans de governança compartida i els espais de coordinació actuals? 

o Quins són els mecanismes de col·laboració i de suport actuals per a la planificació i 

gestió del medi natural? 

o Com funcionen i com es podrien millorar aquests òrgans, mecanismes i 

instruments? 

 2n Bloc. NOUS mecanismes i òrgans de relació/col·laboració d'acord amb les 

previsions de la Llei 7/2020 de l'ANACAT:  

o Una Agència PARTICIPADA: quin paper han tenir els ens locals en els òrgans 

descentralitzats de participació i de col·laboració activa? 

o Una Agència que COL·LABORA amb els ens locals i els DONA SUPORT per planificar i 

gestionar el medi natural: amb quins nous instruments/mecanismes? 

o Una Agència PROPERA al territori: com aconseguir aquesta proximitat territorial? 
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2. Assistència i participació 

La sessió va comptar amb la participació de 30 persones que representaven 

26 organismes o entitats diferents. 

Tot seguit es presenta el llistat d’entitats participants en la sessió, i s’indiquen el nombre de 

persones que van representar cada entitat. No es mostren dades del perfil dels participants 

perquè únicament dues persones van respondre el qüestionari d’avaluació, que és l’eina que 

aporta aquestes dades (vegeu Annex I). 

 

Administració/entitat/empresa 
Nombre participants 

(persones) 

Associació de Micropobles de Catalunya 1 

Ass. d’Entitats Locals Propietàries Forestals a Catalunya (ELFOCAT) 1 

Diputació de Barcelona 5 

Diputació de Girona 1 

Diputació de Lleida 1 

Àrea Metropolitana de Barcelona 1 

Consell Comarcal de l'Alt Empordà 1 

Consell Comarcal de la Terra Alta 1 

Consell Comarcal del Bages 1 

Consell Comarcal del Montsià 1 

Consorci de les Gavarres 1 

Consorci de les Vies Verdes de Girona 1 

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 1 

Consorci del Ter 1 

Ajuntament d'Alfara de Carles 1 

Ajuntament de Baix Pallars 1 

Ajuntament de Bellver de Cerdanya 1 

Ajuntament de Deltebre 1 

Ajuntament de la Sénia 1 

Ajuntament de Manresa 1 
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Ajuntament de Molló 1 

Ajuntament de Roquetes 1 

Ajuntament de Sant Ferriol 1 

Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja 1 

Ajuntament de Terrassa 1 

Ajuntament d'Ulldemolins 1 

 30 
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3. Recull d’aportacions 

Els participants a la sessió es van dividir en dos grups (A i B) per treballar en petit comitè i 

rebre més diversitat d’aportacions. Cada participant havia estat assignat a un dels grups de 

manera aleatòria. Els dos grups, conduïts cadascun per un dinamitzador professional, van 

tractar els mateixos eixos de debat, amb les mateixes dinàmiques participatives. 

Les aportacions que es mostren tot seguit no es mostren separades segons cada grup, sinó 

que s’han integrat aquelles similars, encara que s’hagin plantejat en grups diferents. No 

obstant, en cada aportació s’indica en quins grups es va proposar.  

Cada aportació/proposta consta d’un títol que la sintetitza i d’una descripció que afegeix 

detalls, així com d’un codi alfanumèric per identificar-la (A es correspon al 1r bloc, B al 2n bloc 

i C a altres temàtiques). Durant la sessió es van plantejar un total de 32 propostes:  

13 corresponents al 1r bloc sobre millores dels òrgans de governança compartida i espais de 

coordinació existents, 10 corresponents al 2n bloc sobre nous mecanismes i òrgans de relació 

i col·laboració (d'acord amb les previsions de la Llei 7/2020 de l'ANACAT), i 9 sobre altres 

temàtiques d’interès.  

3.1. Mecanismes i òrgans de relació i col·laboració actuals 

entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals 

En aquest primer bloc cada dinamitzador/a va presentar el panell virtual als participants, que 

ja incorporava diversos òrgans i espais existents, així com mecanismes de col·laboració i 

suport. A partir d’aquí, va anar donant torns de paraula per tal que els participants poguessin 

reflexionar i fer aportacions. El propi dinamitzador/a anava recollint les aportacions dels 

participants al panell, que estaven a la vista de tothom per si volien afegir matisos o propostes 

alternatives. 

Les aportacions en relació amb aquestes temàtiques queden recollides en els apartats 

següents.  

3.1.1. Òrgans de governança compartida i espais de coordinació existents 

per a la conservació i gestió del medi natural 

Els òrgans de governança compartida i espais de coordinació existents que es van identificar 

durant la sessió s’indiquen tot seguit. Per facilitar la tasca, es van proposar inicialment uns 

òrgans i espais, i els participants van poder afegir-ne d’altres (marcats en color verd). Més avall 

es plantegen propostes de millora per a alguns d’aquests òrgans i espais de coordinació. 

• Juntes rectores dels parcs naturals i altres ENPE (amb presència d'ens locals). 

• Juntes consultives de les Reserves Nacionals de Caça. 

• Juntes dels consorcis mixtos de gestió d’espais naturals i dels consorcis relacionats amb 

conques fluvials (Ter, etc.). 
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• Consorcis Leader (grups de desenvolupament rural) que gestionen projectes amb 

finançament de la Unió Europea. Els consorcis Leader compten amb diversos actors locals, 

i són especialment importants en zones rurals i de muntanya. 

• Consorcis locals de gestió de vies verdes (vies verdes de Girona i via verda de la Terra Alta 

i el Baix Ebre). 

• Consells coordinadors dels parcs gestionats per la Diputació de Barcelona i la Diputació de 

Girona (Junta Rectora del Parc Natural del Montseny). 

• Geoparcs: liderats per associacions d'ens locals. 

• Òrgans rectors de les Reserves de la Biosfera (al Montseny, la Junta Rectora del Parc, i a les 

Terres de l’Ebre, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre – COPATE).  

• Fòrums permanents de la CETS de cadascun dels parcs naturals amb aquesta acreditació. 

• Convenis marc bilaterals entre la Generalitat de Catalunya i les diputacions. 

• Consell de Protecció de la Natura (ACM i FMC en són membres). 

• Cartes del Paisatge: sovint promogudes per ens supralocals i que disposen de sistemes 

propis de governança i de gestió del paisatge (com per exemple, la Carta del paisatge del 

Priorat). 

• Taula intersectorial forestal de Catalunya (agrupa la majoria del sector forestal, amb 

presència d’ELFOCAT, FMC, diputacions, etc.). 

• Agrupacions de Defensa Forestal (hi formen part ens locals). 

• Comissió de seguiment de les Forests d’Utilitat Pública de propietat local. 

• Grups de treball sectorials entre espais naturals protegits gestionats per la Generalitat de 

Catalunya i espais naturals protegits gestionats per ens locals (CETS, centres de 

documentació, etc.) 

• Grups de treball temàtics amb la participació dels ens locals (grup de treball de la vespa 

asiàtica, per exemple). 

• Processos i espais participatius per a la redacció de plans especials i plans d'ús i gestió 

d’espais naturals protegits (per exemple, per al nou Parc Natural de les Muntanyes de 

Prades s’ha creat un fòrum de participació per debatre el Pla).  

• Taula de Consens del Delta de l'Ebre (hi ha els parcs, comunitats de regants, ens locals, 

etc.). Disposa d’un bon suport tècnic. 

• Espais de participació associats a les zones de protecció lumínica. 

• Projectes conjunts de gestió del medi natural, alguns dels quals amb marcs financers 

europeus (per exemple, projectes Life com LIFE MedCLIFFS). 

 

 

Proposta A1 Garantir una governança dels parcs naturals més equilibrada entre 

parcs i no tant associada al tarannà del director/a 

Descripció Segons els ens locals, la governança compartida dels parcs naturals 

depèn, actualment, del tarannà del director/a del parc (en el sentit de més 

o menys conservacionista, i/o de més o menys obert a la participació i el 

consens amb els ens locals i els altres agents territorials). Per tant, caldria 

establir alguns procediments i mecanismes comuns a tots els parcs per 

garantir una governança més equilibrada i similar entre els diversos parcs 

naturals.  

Grups  Proposada pel grup A 
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Proposta A2 Atorgar més pes als ens locals en les juntes rectores dels espais 

naturals protegits 

Descripció En les juntes dels parcs naturals la Generalitat de Catalunya té vot 

majoritari respecte els agents locals, la qual cosa li permet actuar traient 

competències als municipis. Caldria augmentar el pes dels ens locals en 

les decisions dels òrgans gestors dels parcs naturals. 

Grups  Proposada pel grup A 

 

Proposta A3 Dotar les juntes rectores dels parcs naturals de més capacitat 

decisòria i executiva 

Descripció Algunes juntes de parcs naturals són excessivament informatives, i no 

poden incidir, per exemple, en el pressupost del parc i la seva distribució. 

Convindria que tinguessin més capacitat de decisió i direcció, fent honor a 

l’adjectiu “rectora”. 

Grups Proposada pel grup B 

 

Proposta A4 Donar més suport als espais de governança d’aquells espais naturals 

que no són de protecció especial 

Descripció Alguns espais com les Reserves Nacionals de Caça o els Geoparcs 

disposen d’òrgans de governança amb una presència important dels ens 

locals. Convindria reforçar aquests òrgans, dotant-los de més capacitat 

decisòria i executiva.  

Grups  Proposada pel grup B 

 

Proposta A5 Concretar els convenis marc bilaterals Generalitat – Diputacions en 

forma de convenis específics 

Descripció Els convenis marc que actualment hi ha establerts entre la Generalitat i 

algunes diputacions provincials s’haurien de concretar amb més detall en 

forma de convenis específics, més operatius.  

Grups  Proposada pel grup B 
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Proposta A6 Implicar la Generalitat de Catalunya en els consorcis locals que 

gestionen espais naturals 

Descripció Alguns consorcis liderats per ens locals i que gestionen espais naturals i 

infraestructures d’importància per a la conservació de la natura no 

compten encara amb la participació de la Generalitat de Catalunya. La 

Generalitat s’hi hauria d’implicar, aportant recursos econòmics i tècnics.   

Grups  Proposada pel grup B 

 

Proposta A7 Incorporar l’Associació de Micropobles de Catalunya al Consell de 

Protecció de la Natura 

Descripció Actualment, el Consell de Protecció de la Natura (CPN) compta amb 

representants de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació 

de Municipis de Catalunya (FMC), per aportar la veu del món local. Es 

considera que el CPN també hauria de comptar amb l’Associació de 

Micropobles de Catalunya, per tal que els municipis amb poca població 

també hi estiguin representats.  

Grups  Proposada pel grup B 

 

3.1.2. Mecanismes de col·laboració i de suport actuals per a la planificació 

i gestió del medi natural  

Els mecanismes de col·laboració i de suport actuals per a la planificació i gestió del medi 

natural que es van identificar durant la sessió s’indiquen tot seguit. Per facilitar la tasca, es van 

proposar inicialment alguns mecanismes de suport, i els participants van poder afegir-ne 

d’altres (marcats en color verd). Més avall es plantegen propostes de millora per a alguns 

d’aquests mecanismes i instruments. 

• Suport tècnic de la Generalitat de Catalunya a la planificació i gestió d’espais naturals 

protegits i altres espais naturals d’interès locals (conservació, promoció socioeconòmica, 

ús públic, voluntariat, etc.).  

• Suport tècnic de la Generalitat de Catalunya en la definició de projectes promoguts per 

ens locals (restauració d’espais degradats, infraestructura verda, etc.). 

• Subvencions de la Generalitat de Catalunya als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i 

espècies: finançament d'actuacions per a la restauració, conservació i millora dels espais 

naturals de Catalunya, els hàbitats i espècies, l'ordenació dels usos públics i les 

infraestructures vinculades a aquests usos, i la divulgació del coneixement i la 

sensibilització en relació amb la seva gestió i conservació. 

• Suport econòmic de les diputacions a alguns òrgans gestors dels ENPE (Espais Naturals de 

Protecció Especial). 
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• Suport tècnic de les Diputacions (de Barcelona i Girona) als ens locals a través dels seus 

respectius catàlegs de serveis. També suport econòmic per a projectes de conservació i 

també a entitats de custòdia del territori, incloent una línia específica d’infraestructura 

verda. 

• Suport en tasques de sensibilització i educació ambiental, per exemple a través de la 

Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC). 

 

 

Proposta A8 Incrementar el suport tècnic de la Generalitat de Catalunya en la 

definició de projectes promoguts per ens locals 

Descripció Aquest tipus de suport és, actualment, molt escàs. Per tant, la principal 

millora és que caldria incrementar-lo, ja sigui per la via directa (més 

tècnics de la Generalitat repartits pel territori), o per la via indirecta 

(donant suport a la contractació de tècnics per part dels ens locals). 

Grups  Proposada pel grup A 

 

Proposta A9 Incrementar les dotacions econòmiques de les subvencions de la 

Generalitat de Catalunya als espais naturals de Catalunya, als 

hàbitats i espècies 

Descripció Aquestes subvencions acaben suposant, per als ajuntaments, recursos 

molt escassos. Per tant, caldria incrementar les dotacions econòmiques 

d’aquestes línies de subvencions.  

Grups  Proposada pel grup A 

 

Proposta A10 Cercar solucions per evitar el desbordament dels tècnics municipals 

quan han de tramitar les sol·licituds i les justificacions de les 

subvencions de la Generalitat de Catalunya 

Descripció Les subvencions de la Generalitat de Catalunya desborden els tècnics 

municipals i, per tant, cal buscar solucions. Una solució possible seria que 

l’execució de les actuacions fos assumida directament per la Generalitat 

de Catalunya, si bé s’hagués de comptar prèviament amb l’acord 

municipal. Una altra premissa general seria la màxima simplificació dels 

tràmits administratius associats a les subvencions. 

Grups Proposada pels dos grups  
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Proposta A11 Establir una planificació estratègica que permeti determinar uns 

criteris útils per adjudicar les subvencions que després executaran 

els ens locals 

Descripció Manca una planificació estratègica que determini els criteris per adjudicar 

les subvencions (per exemple, espais més degradats, més valuosos en 

clau de connectivitat, més desprotegits, etc.). Ara els projectes 

subvencionats responen a iniciatives locals, i la gran majoria solen tenir 

poca utilitat estratègica. 

Grups  Proposada pel grup A 

 

Proposta A12 Planificar conjuntament les subvencions amb els ens locals perquè 

s'ajustin millor a les necessitats locals 

Descripció Sovint les subvencions relacionades amb medi natural que promou la 

Generalitat de Catalunya no responen adequadament a les necessitats 

reals dels ens locals. Així doncs, abans de dissenyar les ordres de 

subvencions, caldria establir algun mecanisme de consulta als ens locals 

que permetés ajustar-les millor. De fet, seria ideal que les subvencions es 

planifiquessin conjuntament. 

Grups  Proposada pel grup A 

 

Proposta A13 Obrir les subvencions de la Generalitat a espais propers o adjacents 

als límits estrictes dels espais naturals protegits 

Descripció La restricció que les accions en espais naturals protegits objecte de 

subvenció hagin de tenir lloc dins els límits dels mateixos espais 

condiciona i limita algunes intervencions, que fins i tot podrien ser 

contraproduents per a la conservació dels propis espais si es fessin en 

zones sensibles (per exemple, creació d’aparcaments, centres de 

visitants...). 

Grups  Proposada pel grup B 
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3.2. Nous mecanismes i òrgans de relació i col·laboració 

d'acord amb les previsions de la Llei 7/2020 de l'ANACAT 

En aquest segon bloc cada dinamitzador/a va presentar novament el panell virtual als 

participants. A partir d’aquí, va anar donant torns de paraula per tal que els participants 

poguessin reflexionar i fer aportacions. El propi dinamitzador/a anava recollint les aportacions 

dels participants al panell, que estaven a la vista de tothom per si volien afegir matisos o 

propostes alternatives. 

Les aportacions en relació amb aquestes temàtiques queden recollides en els apartats 

següents.  

3.2.1. Òrgans descentralitzats de participació i de col·laboració activa i 

altres nous espais de governança 

Els participants van plantejar algunes propostes sobre com enfortir la presència dels ens 

locals en els òrgans descentralitzats de participació i de col·laboració activa que preveu la Llei 

de creació de l’ANACAT. 

 

Proposta B1 Promoure des dels òrgans descentralitzats propostes de planificació 

estratègica dels espais naturals i rurals dels àmbits territorials 

corresponents, i demanar accions coherents als municipis 

Descripció Els òrgans descentralitzats haurien d’aprofitar la seva composició 

multisectorial i el seu abast territorial ampli per poder plantejar propostes 

de planificació i gestió del medi natural amb una visió estratègica. Això 

permetria coordinar les accions de conservació que posteriorment es 

demanessin de fer als municipis i que fossin coherents amb aquesta 

planificació estratègica de caire supramunicipal (i no com ara, on cada 

municipi proposa el que ell considera més convenient, sense cap visió 

supramunicipal de les necessitats de conservació). 

Grups  Proposada pels dos grups 

 

Proposta B2 Aprofitar els òrgans descentralitzats per millorar la participació i 

col·laboració dels ens locals en la gestió dels parcs naturals  

Descripció Les juntes rectores dels parcs naturals, a parer de diversos ens locals, són 

massa informatives i burocràtiques, i poc participatives. Per aquest motiu, 

els nous òrgans descentralitzats són una oportunitat per millorar aquest 

aspecte i afavorir una participació real dels ens locals en la gestió dels 

parcs naturals.  

Grups  Proposada pel grup A 
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Proposta B3 Compensar, a través dels òrgans descentralitzats, la falta dels ens 

locals propietaris en el Consell de Direcció de l’ANACAT 

Descripció Els ens locals propietaris de terrenys haurien d’estar implicats en els 

òrgans de l’Agència amb capacitat de decisió. La Llei 7/2020 no els inclou 

en el Consell de Direcció (com sí que fa amb la propietat privada). Mentre 

aquest desajust no es resolgui, una via per compensar-ho seria incloent 

aquests ens locals en tots els òrgans descentralitzats que es creïn i dotant 

aquests òrgans d’algun tipus de capacitat decisòria.  

Grups  Proposada pel grup A 

 

Proposta B4 Tractar els òrgans descentralitzats com Comissions Socials a escala 

supralocal, i per tant comptar amb els agents locals 

Descripció La Comissió Social de l’ANACAT s’hauria de desplegar a escala territorial i 

supralocal per tot Catalunya a través dels òrgans descentralitzats, en els 

que haurien de poder participar els ens locals (ajuntaments, Consells 

Comarcals...). 

Grups  Proposada pel grup B 

 

3.2.2. Nous mecanismes i instruments de suport i col·laboració amb els 

ens locals 

Es van proposar nous instruments que l’ANACAT podria tirar endavant per millorar la 

col·laboració i, sobretot, l’acció dels ens locals en matèria de conservació i gestió del medi 

natural. 

 

Proposta B5 Facilitar línies de suport als ens locals per tal que puguin contractar 

tècnics en medi natural 

Descripció Una de les principals mancances dels ens locals, sobretot en el cas 

d’ajuntaments, és que no disposen de tècnics qualificats en conservació i 

gestió del medi natural. Per tant, un nou mecanisme de suport i 

col·laboració que s’hauria d’impulsar és la contractació de tècnics en 

aquesta matèria per part dels propis ens locals. 

Grups  Proposada pel grup A  
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Proposta B6 Potenciar la figura del consorci com a eina de col·laboració 

Descripció Els consorcis públics són les organitzacions idònies per articular 

mecanismes de col·laboració i coordinació eficients entre la Generalitat de 

Catalunya i els ens locals.  

Grups  Proposada pel grup B 

 

Proposta B7 Establir convenis marc o contractes programa per garantir un 

finançament estable dels projectes de conservació promoguts per 

ens locals 

Descripció La Generalitat i els ens locals (organitzats en forma de consorci, o no) 

poden signar convenis marc o contractes programa associats a projectes 

de conservació, per tal de donar estabilitat i continuïtat a aquests 

projectes, i a la vegada aportar una font de finançament més segura als 

ens locals (a l’hora de contractar personal, per exemple).  

Grups  Proposada pel grup B 

 

Proposta B8 Elaborar nous instruments de coordinació i planificació conjunta per 

a polítiques de medi natural que afecten el món local 

Descripció Per garantir la coherència de criteris d’actuació entre ens locals, 

convindria disposar d’instruments de coordinació i planificació compartits. 

Per exemple, per homogeneïtzar criteris d’accés al medi natural en zones 

protegides.  

Grups  Proposada pel grup B 

 

3.2.3. Vies per apropar l’Agència al territori 

L’estructura de l’Agència s’ha de regir pels principis de desconcentració de funcions, 

participació i proximitat territorial. La proximitat territorial es pot aconseguir per mitjà de les 

futures seus de l’ANACAT. En aquest àmbit es van recollir dues propostes, oposades entre si, 

respecte la conveniència (o no) d’aprofitar les oficines territorials d’Agricultura o de Transició 

Energètica de la Generalitat de Catalunya ja existents al territori.  
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Proposta B9 Vincular les oficines territorials de l’ANACAT amb les oficines 

d’Agricultura i les de Transició Energètica  

Descripció Per eficiència, estalvi de costos i per a una millor coordinació, es proposa 

aprofitar les oficines d’Agricultura o de Transició Energètica ja existents al 

territori per tal d’ubicar-hi les seus territorials de l’Agència. Això implicaria 

que hi hagués una oficina de l’ANACAT per comarca, tot i que els òrgans 

descentralitzats de participació de l’Agència es podrien estructurar per 

àmbits de planificació més grans (vegueries).  

Grups  Proposada pel grup B 

 

Proposta B10 Ubicar les seus territorials de l’ANACAT en poblacions on actualment 

no hi hagi oficines de la Generalitat 

Descripció Es proposa situar les noves seus i oficines de l'ANACAT en pobles que 

actualment no tinguin cap equipament de la Generalitat, per potenciar la 

redistribució de la població i els llocs de treball. 

Grups  Proposada pel grup B 

 

3.3. Propostes d’altres temàtiques 

Més enllà dels aspectes definits en el plantejament metodològic de la sessió, alguns 

participants també van fer aportacions sobre altres temàtiques relacionades amb altres 

aspectes de l’ANACAT. 

 

Proposta C1 Disposar de la proposta d’estatuts de l’ANACAT per poder fer un 

posicionament ferm 

Descripció La Diputació de Barcelona i algun ajuntament va especificar que no es 

podrien posicionar fins que no estigués disponible una proposta 

d’estatuts de l’ANACAT que poguessin estudiar amb deteniment.  

Grups  Proposada pel grup A 
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Proposta C2 Fer que la propietat local estigui representada en el Consell de 

Direcció de l’ANACAT per mitjà de la modificació de la Llei 7/2020 de 

creació de l’Agència 

Descripció La propietat local, amb enormes superfícies de terrenys a Catalunya, no 

està representada al Consell de Direcció de l’ANACAT, a diferència de la 

propietat privada, que sí que ho està. Aquest desajust s’hauria de corregir 

per mitjà de la modificació de la Llei 7/2020 de creació de l’Agència. 

Grups  Proposada pel grup A 

 

Proposta C3 Garantir la presència de l’Associació de Micropobles de Catalunya en 

els òrgans de govern de l’ANACAT 

Descripció L’Associació de Micropobles de Catalunya és l’entitat que pot aportar la 

veu dels municipis amb poca població, però que tenen al seu càrrec una 

gran extensió de terrenys naturals. És per això que l’entitat hauria d’estar 

present en els òrgans de govern de l’ANACAT, com en el Consell de 

Direcció (que actualment reserva dues places per a entitats municipals), 

amb la corresponent modificació de la Llei 7/2020 de creació de l’Agència, 

o a la Comissió Social.  

Grups  Proposada pel grup B 

 

Proposta C4 Garantir la representació del sector primari i del turisme en els 

òrgans de govern de l’ANACAT 

Descripció El sector primari i el del turisme són dos sectors econòmics amb 

interessos molt directament relacionats amb la gestió de la natura. És per 

això que haurien d’estar representats en els òrgans de govern de 

l’ANACAT, com el Consell de Direcció o la Comissió Social. 

Grups  Proposada pel grup B 

 

Proposta C5 Garantir una coherència de polítiques vers el medi natural entre els 

diferents departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya  

Descripció És habitual que alguns departaments o organismes de la mateixa 

Generalitat de Catalunya duguin a terme actuacions que degraden la 

biodiversitat, la qual és objecte de conservació d’altres departaments i de 

la futura ANACAT. Un exemple seria la construcció de noves pistes d’esquí 

a la Molina per part de FGC, que afecten el paisatge i la biodiversitat. 

Grups  Proposada pels dos grups 
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Proposta C6 Augmentar la comprensió i empatia de la Generalitat de Catalunya 

vers la pagesia i l’activitat ramadera  

Descripció L’ANACAT, i per extensió la Generalitat de Catalunya, haurien de tenir una 

actitud més comprensiva amb el sector primari, que en molts casos està 

cansat i ofegat per les normatives canviants i la burocràcia administrativa. 

Aquesta empatia s’hauria de traduir, per exemple, en una simplificació 

dels tràmits administratius i en suport més directe per dur-los a terme. 

Grups  Proposada pel grup A 

 

Proposta C7 Crear i desplegar una política àmplia de restauració d’ecosistemes 

degradats, amb especial incís als entorns dels nuclis urbans  

Descripció L’ANACAT no només hauria de dedicar esforços i recursos a la conservació 

i gestió d’espais naturals, sinó que també hauria de desplegar una àmplia 

línia d’actuació destinada a restaurar ecosistemes i espais naturals 

degradats, en especial aquells que es troben al voltant dels nuclis urbans i 

que un cop recuperats (per exemple, sota el concepte d’anelles verdes) 

aporten molts beneficis a les poblacions locals. 

Grups  Proposada pel grup A 

 

Proposta C8 Assignar prioritat a l’educació ambiental en els estatuts de l’Agència 

Descripció L’educació ambiental ha de ser una eina fonamental i prioritària de 

l’Agència per tal de sensibilitzar i implicar la ciutadania i els diversos 

agents del territori en la conservació de la natura, i així hauria de 

contemplar-se en els seus estatuts.  

Grups  Proposada pel grup B 

 

Proposta C9 Promoure una nova aliança pastoral per enfortir la ramaderia 

extensiva  

Descripció La ramaderia extensiva és un dels principals aliats per a la conservació de 

la biodiversitat. Per tant, caldria crear un nou espai de governança a 

escala de país (o a escala de cada vegueria) per promoure i donar suport 

a aquest tipus d’activitat ramadera. 

Grups  Proposada pel grup A 
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Annex I. Avaluació de la sessió 

En aquest apartat es mostren els resultats dels qüestionaris d’avaluació que van respondre els 

participants al final de la sessió. Van respondre aquest qüestionari únicament 2 dels 30 

participants, per la qual cosa les dades següents són poc representatives. Els dos 

participants que van respondre van considerar que el tema de la sessió era MOLT important. 

 

Valoració de la preparació de la sessió 

   

 

Valoració sobre l’execució de la sessió 
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Valoració sobre les expectatives respecte dels resultats de la sessió 

 
 

Valoració global 
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Accés a la convocatòria 
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Annex II. Imatges de la sessió 

En aquest Annex es mostren algunes imatges de la sessió, incloent una captura dels panells 

on es van anar recollint les aportacions. 

 

 Presentació inicial. 

 

 Presentació inicial. 

 

 

Un moment del debat 

del grup A. 

 



 Sessió sectorial en línia amb els ens locals | 20/12/2022 

 

 

24 | participa.gencat.cat  

 

Un moment del debat 

del grup B. 

 

 Tancament de la sessió. 
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Panells dels grups A i B amb les aportacions recollides. 

 

 


