
• Quina visió té des del seu càrrec sobre la Xarxa Natura 2000? 
 

Una figura de protecció ambiental que ens ha vingut imposada des 
d’Europa i que malgrat que fa força anys que era prevista, a Catalunya 
s’ha debatut aquest tema de forma molt precipitada. Penso que una part 
del problema ha estat aquest i que el govern de CiU hagués hagut 
d’introduir abans el tema. 

 
 

� Quina creu que és la visió  de la població local front la Xarxa 
Natura 2000 en l’àmbit de la comarca del Solsonès? ( pagesos, 
propietaris forestals, sector turístic, etc) 

 
Sincerament, les persones afectades amb superfície incloses en l’àmbit de la 
Xarxa Natura 2000, si que han mostrat els seu interès i preocupació. Però 
penso que la resta de gent, no tenen cap tipus de coneixement al respecte. 
En línees generals però, la persona que majoritàriament no viu a l’entorn 
afectat, probablement la veuen de forma positiva. 
 
 

• Quina opinió té d’aquesta figura de protecció ( XN 2000)?  
 

Avantatges : 
 

És una oportunitat a l’hora de sol·licitar ajuts, doncs les superfícies 
incloses a la xarxa tenen una prioritat respecte a la resta de superfícies. 

 
 

Inconvenients: 
 

La seva INDEFINICIÓ a l’hora de conèixer les possibles limitacions a 
l’activitat agrària i forestal. Si s’estableixen limitacions ha de ser de 
forma justificada per la necessitat de preservar la biodiversitat que és 
l’objectiu de la xarxa. 
Un altre inconvenient és que no tingui una via de finançament propi. 
 

 
 
� Quines propostes faria per tal de que aquesta figura de 

protecció s’adeqüés a les necessitats de la comarca? 
 
En primer lloc que la participació del territori fos el primordial; també cal dir 
que a la comarca del Solsonès, el DMHA ha estat força explicatiu i ha 
mantingut un diàleg constant; però tard. 
 
XN no pot significar cap tipus de limitació respecte a les activitats agrícoles, 
ramaderes i forestals que s’han desenvolupat fins ara a la comarca. 
 
 
 



� Creu que la superfície proposada com a XN2000 al Solsonès és 
la adequada pel que fa a l’extensió? I pel que fa als hàbitats 
triats? 

 
El cert és que penso que a l’hora de triar hectàrees, no s’ha seguit un criteri 
científic i de territori. La tria s’ha fet des d’un despatx. 
 
 

� Quines activitats que s’estan realitzant actualment  en l’àmbit 
agrari i forestal creu que es veuran limitades amb l’aplicació 
de les directrius de la XN2000? 

 
 
ROTUNDAMENT. No és pot limitar cap activitat a la comarca del Solsonès, 
en cas contrari, XN no pot funcionar. 
D’altra banda d’acord amb les Directrius de gestió aprovades s’ha establert 
un marc que pot dificultar certes activitats ja que s’han establert 
precaucions poc justificades però que condicionaran l’autorització de certs 
canvis. Per exemple: 
Pot haver-hi un a limitació en el sentit que contemplen que no s’admetrà, 
amb caràcter general, la intensificació de les pràctiques agropecuàries. 
L’autorització de noves explotacions ramaderes serà més complicada perquè 
s’haurà d’analitzar la seva possible afectació als hàbitats i les espècies 
d’interès comunitari i es podrà utilitzar per posar traves a la seva 
autorització. 
També serà més complicat la possibilitat de transformació a regadiu ja que 
s’haurà d’analitzar cas per cas quina dotació hi és aplicable de manera que 
s’asseguri el manteniment de l’espai. 

 
 

� Creu que als propietaris forestals i als agricultors  se’ls ha 
facilitat la  informació necessària sobre les implicacions , 
contingut i objectius d’aquesta figura de protecció? 

 
ROTUNDAMENT NO. INDEFINICIÓ  ha estat el principal problema. 
 
 

� Que creu que aportarà la Xarxa Natura 2000 al Solsonès en 
temes de turisme (agroturisme i altres)?  

 
Avantatges: 

 
Inconvenients: 
 

En la línea anterior, penso que ha de seguir tot igual, la XN no hauria de 
significar cap tipus de limitació al turisme que ha de seguir sent 
respectuós amb l’espai natural i, en tot cas, s’hauria d’aprofitar per 
millorar-ne la qualitat. 

 
 

GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ 
 


