
Evitar la fragmentació dels espais naturals, sigui per afectacions 

naturals, infraestructures o urbanitzacions. 

 

Desenvolupant legislació protectora i fomentant la participació ciutadana 

Declarant, per llei, la protecció definitiva del sòl no urbanitzable, quan aquest tingui 

funcions ecològiques essencials. Amb estudis previs i amb la participació de la societat i les 

entitats defensores del territori. 

Salvaguardant, l'agrobiodiversitat i el paisatge en mosaic. 

Recuperar els paisatges en mosaic i la gestió activa dels espais oberts. Cal revertir la 

tendència a la desaparició d'espais oberts (prats, pastures, espais agrícoles d'alt valor natural, 

guarets, etc.). Aquesta situació provoca una enorme pèrdua de biodiversitat, homogeneïtza el 

paisatge i augmenta en algunes comarques el risc d'incendis. La recuperació dels paisatges en 

mosaic permet assolir diversos objectius si es planifica adequadament. 

Adoptar mesures urgents de salvaguarda de l'agrobiodiversitat i de foment dels 

coneixements ecològics tradicionals. Adoptant mesures urgents per a la conservació dels 

coneixements ecològics tradicionals i les varietats autòctones de plantes cultivades i de races 

d'animals domèstics en perill de desaparició, impulsant el seu inventari a les comarques on no 

en disposen, prioritzant la seva conservació in-situ, a més de la seva preservació en bancs de 

germoplasma, bancs de llavors i altres tècniques ex-situ. 

Compatibilitzar amb les energies renovables. S'ha estimat unes necessitats de territori 

equivalent a 45.000 Hes distribuïdes sobre el territori. Tant les fonts eòliques com 

fotovoltaiques demanen territori i generen impactes sobre ell. Les eòliques impacten en 

termes de soroll, perill per les aus, espectre electromagnètic, impacte paisatgístic, vialitats 

d'accés, i d'altres. És fonamental una acurada planificació territorial terrestre i marítima. 

Dissenyar la Infraestructura verda de Catalunya. Dissenyant la Infraestructura verda de 

Catalunya, seguint les directrius de la Unió Europea, que integri, en un continu territorial, des 

dels espais naturals protegits fins als grans espais verds urbans, garantint i millorant els serveis 

eco- sistèmics i la connectivitat ecològica. 

Portant a terme projectes de restauració ecològica que millorin la Infraestructura verda de 

Catalunya, desfragmentant hàbitats, millorant la funcionalitat eco-sistèmica o recuperant la 

connectivitat. Impulsant solucions basades en la natura per resoldre problemàtiques 

ambientals, sempre que això sigui possible, ja que acostumen a ser més sostenibles, de menor 

cost i major eficàcia que les actuacions convencionals, a més de contribuir a la millora del 

patrimoni natural i la biodiversitat. 

Els sòls qualificats com de protecció especial pels 7 PTP vigents inclouen tots els espais 

protegits anteriorment esmentats, els connecten físicament i n'afegeixen d'altres. Comprenen 

aproximadament un 60% del territori. Cal tenir en compte també els sòls qualificats com de 



protecció territorial pel seu interès agrari i/o paisatgístic, per la protecció enfront de riscos 

naturals, etc. 

La cobertura normativa dels PTP és feble, però aquests espais esdevenen una base fonamental 

per a la definició de la futura infraestructura verda de Catalunya. 

 

Conservar la Connectivitat ecològica. 

Cartografiar i protegir tots els corredors biològics 

Fer passos de fauna correctament dimensionats per evitar els encreuaments dels 

connectors biològics amb les infraestructures de mobilitat i els accidents que s'ocasionen. 

Restauració dels camins ramaders que s'utilitzin. 

S'han d'establir sistemes intermodals d'especial interès connector. 

Actualitzar i aprovar les Directrius de connectivitat ecològica de Catalunya (2006) 

Actualitzar i aprovar el PTS de connectivitat ecològica de Catalunya (2008) 

Promoure un Pla nacional de restauració de la connectivitat ecològica escala territorial 

i urbanística infraestructures verdes, desfragmentació de la xarxa viària i ferroviària: supressió 

d'infraestructures lineals redundants, soterrament, etc. 

S'han de fer mapes de tots els corredors biològics. 

 

Adoptar mesures enfront dels riscos naturals 

Fent front a cada tipus de risc natural (inundacions, sequeres, incendis,...) 

Aplicar criteris de planificació i gestió eco-sistèmica a la política hidrològica (espais 

fluvials i les seves conques hidrogràfiques). Cal implementar els cabals ecològics 

establerts al Pla de Gestió de l'Aigua a Catalunya (2016-2021). Incorporant criteris de 

naturalització, connectivitat, desfragmentació i conservació dels sistemes naturals aquàtics a la 

gestió dels espais fluvials de Catalunya. Promovent la restauració de boscos de ribera i hàbitats 

fluvials inexistents o degradats amb la col·laboració d'entitats del tercer sector, centres 

educatius i poblacions locals riberenques, [per pal·liar riscos de riuades i inundacions]. 

Avançar en l'adaptació al Canvi climàtic. Què s'ha de fer, especialment quan es preveu que 

cada cop més els episodis de sequera seran més freqüents i greus? No hi ha seguretat que això 

hagi de passar, però, si fos així, s'han de preparar i mantenir estructures de reserves d'aigua 

per abastir la població: dipòsits, embassaments, ... i construir dessaladores per satisfer 

exclusivament l'aigua de boca. En definitiva s'ha d'adoptar l'estratègia definida en la Llei 

catalana de Canvi Climàtic. 



Manteniment. Per fer front a la prevenció d'incendis forestals cal mantenir els boscos i, en 

general, el medi natural en les millors condicions per evitar l'inici i la propagació del foc: 

plantar espècies forestals autòctones (millor adaptades al clima mediterrani), crear espais de 

protecció (tallafocs) al voltant de béns importants (edificacions, granges, conreus, etc.), 

mantenir el bosc net i un sotabosc que dificulti la ignició i l'extensió del foc. 

 

Activant el paper de la societat civil en la prevenció dels riscos naturals 

Cal formació. Estar formats per mantenir les condicions òptimes per evitar incendis, 

[inundacions, sequeres], alertar als bombers d'un possible inici de foc, exigir a les autoritats 

que mantinguin la vigilància i els recursos (personals i materials) suficients per prevenir i actuar 

ràpidament en cas d'incendi. 

Prevenir via l'acció. Les lleis que hi ha en referència a la prevenció d'incendis, algunes són 

molt efectives i d'altres s'han fet més per intuïció i pressions econòmiques que no pas 

estudiant bé el tema sense coneixement suficient. Així doncs, les mesures com l'estassada a la 

vora de les carreteres, l'esclarissada al voltant de les carreteres i urbanitzacions, l'eliminació 

indiscriminada de vegetació sota les línies elèctriques, les neteges de sotabosc i la pastura, 

poden pal·liar els incendis. Ho diuen proves que s'han fet i estudis estadístics que ho 

demostren 

Però de forma resumida, l'objectiu principal és la de deixar i afavorir que els boscos siguin la 

més semblant a què han estat durant milions d'anys. Espècies autòctones poc combustibles i 

molt ombrívols. Cal prioritzar la prevenció al bosc. Cal ajudar als propietaris privats a tenir el 

bosc en condicions, si ells no ho poden assumir. 

 

Rehabilitant i restaurant indrets ecològicament molt malmesos 

Amb una bona gestió: revisant l'accés motoritzat al medi natural, evitant el trànsit excessiu 

per zones sensibles o vulnerables, amb repoblacions, sembra, plantació, etc., i aportant sol nou 

i fixant-lo amb la sembra o plantació d'espècies fixadores. 

Dissenyar i executar projectes concrets. Promovent projectes emblemàtics de restauració 

ecològica de gran escala, seguint els exemples de la recuperació de l'estany d'Ivars, la 

desconstrucció del Club Med a Cap de Creus o la desurbanització de la Pletera al baix Ter, on es 

recuperin la integritat i la funcionalitat dels sistemes naturals, com: 

           - El riu Ebre, el Delta i els sistemes naturals que hi estan relacionats 

            - La plana de Lleida i els sistemes esteparis 

            - L'alta muntanya pirinenca 

            - Les muntanyes i sistemes naturals litorals i prelitorals del Camp de Tarragona. 


