M. Hble. Sr. Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de
Catalunya
Palau de la Generalitat
Plaça Sant Jaume, 4
08002 - BARCELONA

Molt Honorable senyor,

Em plau presentar-me com a president de la Xarxa de Custòdia del Territori
(xct), una entitat sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública l’any
2006 que treballa per implicar als propietaris en la conservació de la
biodiversitat i el patrimoni natural i del paisatge, mitjançant acords jurídics
amb entitats de custòdia. La xct aplega més de 160 membres, entre els
quals associacions, fundacions ajuntaments, consorcis i altres ens públics,
empreses i persones físiques.

Vull fer explícit el suport de la nostra organització al Govern que presidiu
per tal que les polítiques ambientals i en favor de la biodiversitat siguin una
peça fonamental de la vostra acció, amb el convenciment que han de ser
part del futur del nostre país i, a més curt termini, de la seva recuperació
econòmica i social. Ens encoratja veure que el Pla de Govern 2011-2014,
que acabeu de presentar, es en sintonia amb això que us plantegem.

Aquesta mateixa setmana 16 ministres europeus, entre els quals la Ministra
Rosa Aguilar, han presentat una declaració instant a la UE a actuar en favor
de la biodiversitat i en el context del Conveni de Biodiversitat i la cimera de
Nagoya d’octubre de 2010. Al text destaquen que la protecció de la
diversitat biològica es clarament un element clau de l’economía verda.

Per tot això considerem molt important que els primers pressupostos que
elaborarà el vostre govern aquest any 2011 reflecteixin aquesta visió. Es
evident que l’educació, la sanitat i el suport social han de patir els mínims
retalls possibles en la conjuntura actual, però les polítiques ambientals i de
biodiversitat també són un actiu social i contribueixen al benestar. Per això
volem remarcar que si es plantegen uns pressupostos on el Departament de
Territori i Sostenibilitat ha de sostenir retallades majors, com expressava
recentment el Sr. Oriol Pujol, aquestes no han d’afectar les àrees de medi
ambient i de sostenibilitat d’aquest departament. En sintonia amb l’anterior,
també considerem fonamental que el Departament d’Agricultura doti
adequadament la gestió de la biodiversitat que li correspon dins les seves
competències.
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Restem a la vostra disposició i esperem poder contribuir al debat social
d’aquestes qüestions una vegada els pressupostos de la Generalitat es
comencin a debatre al Parlament de Catalunya.
Ben cordialment,

Francesc Giró i Amigó, director d’Acciónatura
President de la Xarxa de Custòdia del Territori
5 de maig de 2011

cc. Hble. Sr. Lluís Recoder, Conseller de Territori i Sostenibilitat; Hble. Sr.
Josep Mª Pelegrí, Conseller d’Agricultura.
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