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Luque explica en aquesta entrevista les dures i complicades
negociacions que el Departament de Medi Ambient i Habitat-
ge (DMAH) i el seu equip han hagut de mantenir amb d’altres
conselleries per tirar endavant la proposta de Xarxa Natura
2000, actualment en fase d’exposició pública fins al 15 de juny.
El director de Medi Natural també revela alguns detalls del
nou pla d’usos i els motius pels quals no s’ha pogut protegir
encara més el territori, especialment a la Plana de Lleida. Jus-
tament, el projecte de canal Segarra-Garrigues i la protecció
dels ocells de secà, a Lleida, han portat Catalunya a l’Alt Tri-
bunal de Luxemburg, i el 22 de juny Luque ha aconseguit que
el Tribunal el rebi per demanar aturar o alentir el procés fins
que no s’hagi aprovat la nova proposta de Xarxa Natura a Ca-
talunya, i arribi a Brussel·les previ  pas per Madrid.

ENTREVISTA AMB RAMÓN LUQUE, DIRECTOR DE MEDI NATURAL DEL DMAH

«Amb el pla d’usos de 
la Xarxa Natura som 
el primer país que ha
desenvolupat del tot les
dues directives europees»

Per què heu trigat tant a presentar
la nova proposta de Xarxa Natura
2000? Quines han estat les
complicacions?
El principal problema ha estat la falta
de comprensió per part de les altres
Conselleries i del conjunt del Govern
de la Generalitat. Es tractava d’una
estratègia que havia de liderar el
DMAH però que s’havia de treballar
amb les altres conselleries. Per això
l’exconseller Salvador Milà va
proposar la creació de la Comissió
Interdepartamental. Però els altres
veien la Xarxa Natura amb
escepticisme i no li veien la seva
importància. Per posar un exemple,
l’esconseller del DARP Antoni Siurana
deia que ja hi havia prou ocells de
secà a l’Aragó i que no en calia
protegir més a Catalunya. No entenia
que la Unió Europea exigeix la
protecció d’espècies i d’hàbitats a
cada Comunitat Autònoma dins
l’Estat espanyol!, i cadascuna hem de
portar una proposta suficient. A les
tres preguntes clau que ens
formulaven els pagesos:
delimitacions, afectació i usos, i
compensacions, el Govern no va
respondre a l’hora, i el DMAH vam
respondre a les que podiem. Ens
hem passat molt de temps recorrent i
explicant al territori els beneficis de la
Xarxa Natura, al Delta de l’Ebre, a la

Plana de Lleida, però les altres
conselleries implicades, com el DARP,
no van fer el mateix ni ens van donar
suport. Al contrari, ens trobavem amb
la incomprensió de certs sectors
polítics i socials. La Comissió
Interdepartamental que va crear Milà
ha funcionat molt bé, però moltes
vegades el treball ingent portat a
terme entre els nostres tècnics i
tècnics del DARP, per exemple, se
n’anava en orris quan arribava a les
mans dels alts càrrecs com Siurana.
Fins i tot jo em vaig entendre força
bé amb el que llavors era el meu
homòleg i actual conseller del DARP,
Jordi-William Cartes, però quan
arribava més amunt,
s’entrebancava… Però hem millorat
la proposta en tres aspectes: hem
augmentat la superfície a protegir;
l’hem millorat tècnicament, com els
espais marins, i en bona part gràcies
a algunes al·legacions molt acurades;
i hem millorat sobretot les que
afectaven espècies en especial risc
com l’ós bru, l’àliga cuabarrada o els
prats de possidònia. D’una altra
banda, hem hagut d’elaborar el Pla
d’Usos, sense el qual no hauria estat
possible establir un pacte de govern
per consensuar la nova proposta de
Xarxa Natura, ja que deixava massa
discrecionalitat al DMAH. Han estat
dos anys de treball molt ingent,

d’incomprensió dins el mateix
Govern, i al final ens ha faltat temps
per explicar molts d’aquests passos a
les entitats conservacionistes i als
sectors econòmics del territori.

Bé…, expliqui-ho ara a USERDA,
senyor Luque: quines són les
mancances de l’actual proposta de
la XN?
Alguns sectors econòmics han parlat
de la Xarxa Natura amb un gran
desconeixement. El treball esgotador
d’explicar cada detall al Govern i el
treball tècnic se’ns ha menjat el

temps per a tot l’altre. També cal
recordar que s’han obert expedients
pel projecte del canal Segarra-
Garrigues i per la desprotecció de la
vall d’Àrreu pel que havien fet els
convergents, mentre també es van
obrir expedients per la falta de ZEPA
(zones d’especial protecció per a les
aus). Tot això ens ho hem hagut
d’empassar nosaltres.
Però el projecte de Xarxa Natura té
també mancances econòmiques, de
pressupost. Nosaltres hem hagut de

definir la proposta de compensacions
en un moment especialment delicat,
enmig del debat al si de la UE sobre
el finançament de la Xarxa Natura,
que per cert ha estat una derrota
ambientalista, perquè finalment
dependrà dels fons FEADER i d’altres
fons aliens i no propis, quan crec que
la Xarxa Natura mereix uns fons
propis. Això fa que els pagesos que
podrien ser la clau de la gestió de la
diversitat biològica del territori, com a
productors de biodiversitat, han
acabat veient la Xarxa com un enemic
i com una trava als seus fons per a la

ramaderia i per a l’agricultura. En
aquest moment tant delicat estavem
confeccionant la proposta de
compensacions i a la tardor vam saber
que part del finançament de la XN
vindria del FEADER, i també amb
l’anunci de retallada dels ajuts a
l’agricultura, per donar-los a la Xarxa
Natura. Un escenari difícil, amb el mal
ambient que va provocar entre la
pagesia, i nosaltres amb tothom en
contra, i la incomprensió del Govern ... 
Per cert que tot això ens hauria de fer

reflexionar i ens hem d’adonar que no
podem deixar la protecció del territori
i de la natura només en mans de la
UE, que ho hem de fer també des dels
Estats i en el nostre cas també des de
les Comunitats Autònomes. Però soc
positiu perquè ara elaborarem una
proposta econòmica, aprofitant els
fons del FEADER que ara aposta pel
medi ambient, tot i que no creiem que
sigui la millor fórmula de finançar la
Xarxa Natura, com he dit. 
Què diu aquest Pla d’usos que amb
tant escepticisme veuen els
conservacionistes. Si cada espai de
la XN tindrà un pla d’usos, vols dir
que, per exemple, a la vall d’Àrreu
s’hi podrà esquiar?
Cal aclarir que no hi ha possibilitat
que un Pla d’usos, com aquest, canviï
el que exigeixen les Directives
europees, la d’Hàbitats i la d’Aus, que
fonamenten la Xarxa Natura 2000.
Aclarit això: per fer aquest Pla d’usos
hem analitzat com funcionen tots els
nostres ecosistemes. El resultat és un
mapa en què els espais proposats a la
Xarxa Natura hi apareixen segons les
vuit categories que hi hem establert:
espais marins; aiguamolls de litoral;
aigües continentals; muntanya litoral;
plana agrícola; muntanya pirinenca;
muntanya de l’interior; Prepririneuni
Pirineu (vegeu el Mapa). Vam utilitzar
totes les informacions de totes les

«Al contrari del que pensa tothom, no només
hem rebut al·legacions per retallar les ZEPA,
sinó moltes més per demanar ampliar zones 
de protecció del territori.»
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