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Dinàmica Taula 1: Conservació i biodiversitat
La dinàmica va consistir en fer una breu presentació de les mesures que s’havien pres en matèria
de conservació i biodiversitat des de la creació de la creació del Departament de Medi Ambient el
1991 fins a l’actualitat. Això va permetre introduir els 4 eixos proposats a treballar:
-

Estructures administratives, legals, de governança i de fiscalitat: reptes que tenim a nivell
legislatiu i institucional per tal de tenir una administració eficaç

-

Incidència política: com millorar el funcionament com a lobby

-

La conservació cívica i privada: debat sobre el model de custòdia del territori i noves
iniciatives internacionals

-

Finançament i professionalització de les entitats: com superar la mancança estructural de
recursos econòmics i la vertebració d’un sector de conservació estable i professionalitzat.

La dinàmica va consistir en dividir els participants en 4 grups i que cada grup debatés durant 1015 min sobre reptes de futur i mesures de millora en termes d’importància, urgència i aplicabilitat
d’1 eix temàtic en qüestió. Aquests reptes eren anotats pels participants en targetes de diferents
colors per cada grup (3 reptes per eix). Un cop acabat el termini es van fent rotacions fins que tots
els grups havien fet propostes sobre tots els eixos.
Un cop recopilada tota la informació per part dels dinamitzadors, es van resumir els reptes en
quadres que van permetre la discussió i el de debat conjunt on es van escollir els 2 reptes més
importants per cada eix.
La valoració de la dinàmica va ser positiva tant per l’elevat nombre d’assistents com per la seva
activa participació davant l’exercici proposat.
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Conclusions
La taula final mostra els reptes principals a assolir en les matèries de biodiversitat i conservació
resultants de la dinàmica anteriorment explicada.

Estructures administratives, legals, de governança i fiscalitat
Cal destacar el consens en manifestar la necessitat de la creació d’un Departament de Medi
Ambient amb competències plenes i una Agència de la Natura. Així com l’aprovació d'una llei de
biodiversitat i l’Estratègia pel patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya.
Es va fer palesa la necessitat de potenciar sinèrgies entre entitats ambientals i l’administració pública
per plantejar un model de treball sòlid i eficient, o la recaptació d’impostos per internalitzar impactes
ambientals de certes activitats, per exemple.

Incidència política
La necessitat d’un lobbying professionalitzat i coordinat a través d'una organització paraigües es va
comentar en referència a la incidència política. Per aquest bon funcionament cal una millora de la
mobilització i l’estratègia comunicativa conjunta que pot passar per establir aliances entre diferents
entitats amb punts en comú o per potenciar sinèrgies entre entitats i ajuntaments per arribar a
contactar amb l’administració, per exemple.

Conservació cívica i privada
En l’àmbit de la conservació cívica i privada sobretot es va parlar d’explorar iniciatives exitoses en
aquesta temàtica a nivell internacional per adaptar-les a l’àmbit nacional. Es va recalcar l’important
paper que poden adquirir els grans mecenes privats i les empreses en la conservació del territori.

Finançament i professionalització
Es va parlar d’instaurar línies estables de finançament dissenyades exclusivament per la conservació de
la natura, com podrien ser la creació de nous impostos ambientals i també d’incentius fiscals per les
iniciatives de conservació i custòdia del territori.
I finalment, parlant de la professionalització del sector va sorgir el repte d’implementar un sistema de
certificació de qualitat i transparència de les entitats conservacionistes.
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Estructures administratives, legals, de
governança i de fiscalitat

Incidència política

- Creació d'un Departament de Medi Ambient
amb competències plenes i una Agència de la
Natura.
- Aprovació d'una llei de biodiversitat I
l’Estratègia pel patrimoni natural i la
biodiversitat de Catalunya.
- Potenciar sinèrgies entre entitats ambientals i
administració pública per no solapar línies de
treball i que totes quedin cobertes. Així com
també donar accessibilitat a les entitats per
participar en òrgans de decisió sobre com
gestionar el medi natural.
- Millor coordinació interdepartamental
l’administració en qüestiona ambientals.
- Agilització i
administratius.

simplicitat

dels

de

processos

- Incentius fiscals tant pels acords de custòdia
com per aconseguir donacions de grans
empreses o mecenes.
- Per això calen campanyes de difusió d’aquesta
possibilitat
- Recaptació d'impostos per internalitzar els
impactes ambientals de certes activitats (p ex:
Ecotaxa, taxa turística per inversió en
conservació)

- Lobbying professionalitzat i
coordinat a través d'una
organització paraigües que
tingui bons contactes amb
els òrgans competencials.
- Millora del missatge a
transmetre i de l’estratègia
comunicativa conjunta.
- Establir aliances d’entitats
amb diferents finalitats però
amb punts en comú, com
l’esport, salut, etc. i la natura.
- Estratègies de mobilització i
desobediència civil de gran
impacte.
- Millorar
la
formació
i
capacitació de les persones
involucrades en el 3r sector
per tenir major incidència
sobre la política.
- Potenciar sinèrgies entre
entitats i ajuntaments com a
pont de contacte amb
l'administració.

Conservació cívica i
privada
- Explorar
iniciatives
innovadores i exitoses en
conservació
cívica
/privada
a
nivell
internacional i adaptarles a l’àmbit català
- Potenciar el paper de les
empreses i els mecenes
privats en la conservació

Finançament i professionalització
- Línies estables de finançament
específicament dissenyades per
la conservació de la natura.
- Marc d’incentius fiscals favorable
per les iniciatives de conservació i
de custòdia del territori.
- Implementar un sistema de
certificació
de
qualitat
i
transparència de les entitats
conservacionistes per millorar-ne
la seva professionalització.
- Creació de nous impostos
ambientals amb part de la
recaptació
destinada
a
conservació (emissions, ecotaxa
turística, etc.)
- Aconseguir el 0,7% de l’IRPF per
finalitats ambientals (també a
nivell autonòmic).
- Crear una loteria verda
- Crear una Marató com la de TV3
amb finalitat ambiental
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