
Posicionament  d’alguns  ajuntaments,  Entitats  Municipals  Descentralitzades  i  d’altres
col·lectius  del  Pallars  Sobirà  en  relació  a  l’escrit  presentat  pel  Consell  Comarcal  del
Pallars Sobirà sobre la Proposició de llei de l’Agència de Patrimoni Natural

Arran de l’escrit enviat  pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà sobre les reivindicacions dels
alcaldes de la comarca pel que fa a la Proposició de llei  de l’Agència de Patrimoni Natural
(APN), les alcaldies dels municipis i Entitats Municipals Descentralitzades (EMD), així com
altres col·lectius sota signats, volem que quedi constància dels següents punts.

En primer lloc, que  més de la meitat dels alcaldes no van donar suport a la primera versió
d’aquest escrit en el Consell d’Alcaldes telemàtic celebrat el 9 de maig de 2020.

En segon lloc, que malgrat que l’escrit esmenta les EMD, en cap moment se les va tenir en
compte per opinar sobre el seu contingut i redactat.

En tercer lloc, que l’escrit  del Consell  Comarcal no representa les diverses sensibilitats que
sortosament conviuen al Pallars Sobirà.

En quart lloc, que abans de fer cap escrit i demanar-ne el suport, el Consell Comarcal hauria
d’haver informat als ajuntaments i les EMD, però també a la població, sobre la Proposició de
llei, i establir un debat.

I, en cinquè lloc, que durant tres anys aquesta Proposició de llei ha passat tots els tràmits, debats
parlamentaris  i  compareixences;  que  només  s’han  oposat  a  la  seva  aprovació  els  grups
parlamentaris del PP i Ciutadans; i que en menys d’un mes s’aprovarà per poder passar al tràmit
de redacció dels estatuts que la regularan.

Per tant, creiem que el debat sobre l’APN no hauria de ser sobre el sí o el no de la seva creació.
D’una  banda  perquè  es  crearà  igualment  i,  de  l’altra,  perquè  l’APN  segueix  el  marc
internacional en matèria de conservació i ús sostenible del medi natural i de la biodiversitat. El
debat i, sobretot, el procés participatiu que s’engegarà durant l’any i mig de la redacció dels
estatuts, hauria de ser sobre com s’estructurarà l’APN, com es descentralitzarà, quins beneficis
pot generar a la comarca, quants llocs de treball pot engendrar directa o indirectament, com serà
en un escenari post Covid-19, com ajudarà a planificar el territori, com pot contribuir a aturar el
despoblament, etc.

Creiem que l’APN potser és una d’aquelles oportunitats que poden ajudar a vertebrar el territori
i que de tant en tant ens cau a les mans. Seria una llàstima que, per no prestar-li atenció o per
desvirtuar-la amb tot el desconeixement implícit o induït, la deixéssim passar.

Per  més  informació:  Proposició  de  llei  de  creació  de  l’Agència  de  Patrimoni  Natural,
https://www.parlament.cat/document/bopc/49110994.pdf 

Signat: Ajuntament d’Alins, Ajuntament d’Alt Àneu, Ajuntament de Baix Pallars, Ajuntament
d’Esterri de Cardós, Ajuntament de Lladorre, Ajuntament de Sort, Ajuntament de Rialp, EMD
d’Ainet,  EMD d’Àreu,  EMD d’Isil  i  Alós, EMD de Montenartró, EMD de Sellui,  EMD de
Sorpe, EMD de Tornafort, Agrupació d'electors Endavant Vallferrera, Agrupació d'electors Som
Poble, Agrupació d'electors Assemblea Popular de Soriguera

Pallars Sobirà, 15 de maig de 2020
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