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Un comitè d’experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació
territorial i d’urbanisme a Catalunya, sense representants agraris.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya crea un «Comitè
d’experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i d’urbanisme a Catalunya»
on en la justificació de l’Ordre1 exposa que entre un dels reptes que vol afrontar és la
«preservació del sòl no urbanitzable».
En concret diu: «[...] en el context actual, cal reorientar les polítiques d’ordenació territorial i
d’urbanisme a Catalunya amb l’objectiu de reactivar l’economia i donar un nou impuls
estratègic per respondre als grans reptes i oportunitats que actualment es plantegen a la
nostra societat, basat en els eixos següents: [...] d) La potenciació de la rehabilitació i el
reciclatge dels teixits urbans, la implantació d’activitats econòmiques, la preservació del sòl no
urbanitzable i el paisatge».
Curiosament a l’hora de definir la seva composició no apareix ni el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) cap dels col∙legis professionals agraris
(Col∙legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, Col∙legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits
Agrícoles de Catalunya, Col∙legi i Associació d’Enginyers de Forests de Catalunya, Col∙legi Oficial
d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya).
És evident, veien la composició del Comitè, que cap dels tècnics de sector agrari, ni del propi
DAAM, són considerats experts i capaços de poder participar en un comitè de «polítiques
d’ordenació territorial i d’urbanisme». Sobta que fins i tot s’inclogui un membre del Col∙legi de
Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.
L’Ordre preveu un paquet de representants ‘anònims’ format per «Disset persones expertes de
l’àmbit acadèmic, professional o econòmic relacionades amb l’ordenació del territori i
l’urbanisme, designades lliurement pel titular del Departament de Territori i Sostenibilitat».
Potser el sector agrari en formarà part?.
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ORDRE TES/110/2013, de 4 de juny, per la qual es crea el Comitè d’experts per a la reforma de les polítiques
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Una vegada més es confirma el que es va dir a l’IEC, amb motiu de la presentació del llibre
«Percepcions de l’espai agrari periurbà” 2, «Es tracta d’espais transparents ‘hi són, però se’ls
ignora».
És bo recordar com, el propi Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, Josep Maria Pelegrí, al presentar els objectius estratègics del DAAM al Conseller
Assessor per al Desenvolupament Sostenible, el 5 de juny, explicava –segons el comunicat de
premsa3‐ les estretes relacions entre el DAAM i la sostenibilitat, destacant que «en el cas del
meu Departament, aquestes relacions són evidents. De fet, el dia a dia del DAAM es basa, en
gran mesura, en els àmbits que vosaltres considereu com a prioritaris: aigua, riscos naturals,
territori, món rural, biodiversitat i paisatge, energia, etc.»
A més, afegia que «la tradicional dicotomia entre economia i ecologia ha fet que moltes
vegades no es creessin més punts en comú i més sinergies entre dos conceptes que no es
poden considerar com a antagonistes. De fet, sóc dels que creuen que a l’hora de parlar de
sostenibilitat, se’ns planteja el repte de superar aquest conflicte i abordar‐lo de forma
conjunta, ja que el millor manera de conservar els nostres recursos és garantir que la població
local hi pugui viure i desenvolupar normalment les seves activitats».
Pelegrí també va afegir que «l’activitat agrícola i forestal gestiona el 90% del nostre territori;
juga un paper important en el sosteniment de la població activa als àmbits rurals, evitant‐ne
així els despoblament; i té una funció primordial tant en el manteniment ambiental i
paisatgístic (per exemple, és una de les millors eines de cara a la prevenció d’incendis) com per
millorar la nostra capacitat energètica (a través de la biomassa o del biogàs/purins)».
Sembla que aquesta Ordre ha agafat al DAAM desprevingut ja que «Comparteixen la idea de
que els comitè d’experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial i d’urbanisme
de Catalunya té una composició que pot no recollir totes les sensibilitats que cal tenir presents
al enfocar aquestes matèries, i en aquest sentit el DAAM ha adreçat una carta al Conseller de
Territori i Sosteniblitat fent‐li precisament aquesta observació».

J. Montasell, Membre de la Comissió Tecnicocientífica
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