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PIMEC trasllada al conseller Calvet el seu desacord 

en com s’està gestionant la posada en marxa de 
l'Agència Catalana de Patrimoni Natural i li demana 

diàleg amb el territori  
 

 La declaració de la patronal respon a un ampli consens entre les entitats, 
associacions, federacions, col·legis professionals, ajuntaments i consells 
comarcals. 
 
Barcelona, 11 de juny de 2020. Davant la tramitació parlamentària de la Proposició de 
Llei de Creació de l'Agència Catalana de Patrimoni Natural, PIMEC demana que no se 
segueixi endavant fins que el diàleg amb el territori i amb tots els actors afectats 
no es tradueixi en un consens ampli. Així ho ha traslladat el president de PIMEC, 
Josep González, al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en una reunió 
telemàtica que també ha comptat amb diversos representants de diferents sectors i 
territoris vinculats a la patronal. La declaració de PIMEC  respon a un ampli consens 
entre les entitats, associacions, federacions, col·legis professionals, ajuntaments 
i consells comarcals. 
 
En el cas que la proposició de Llei tiri endavant, PIMEC ha sol·licitat diàleg i acord a 
l’hora d’establir com organitzar el sistema de governança i les funcions a 
desenvolupar per l'esmentada Agència, d'acord sempre amb les demandes i les 
preocupacions de qui viu, treballa i sent el territori com a seu. En aquest sentit, la 
patronal creu que l’Agència ha de ser transversal i integradora, perquè la 
biodiversitat afecta totes les activitats que es realitzen al medi natural i, per tant, ha 
d’incloure a tots gels sectors econòmics del territori. Els representants de PIMEC s’han 
compromès amb el conseller Calvet a presentar-li un seguit de peticions i 
propostes concretes sobre com hauria de gestionar-se la posada en marxa de 
l’Agència.  
 
La reunió d’avui també ha comptat amb la participació de la secretària de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, Marta Subirà; el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 
Ferran Miralles i el cap de gabinet del conseller, Xavier Reinaldos. Per part de PIMEC, 
han estat presents Jordi Ciuraneta, president de PIMEC Tarragona; David Coll, 
president de PIMEC Agroalimentària; Carles Furriol, representant del Col·legi Oficial 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya; Francesc Xavier Vela, 
president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya; Antoni Abad, president de la 
Confraria de Pescadors de Roses i president de la Federació Catalana de Confraries de 
Pescadors; Mario Vizcarro, secretari general de la Confraria; Carlos Rabaneda, 
membre de la Junta Directiva de PIMEC, membre de Pallarsactiu, SA, i empresari turístic 
del Pallars; Jaume Puig, president de la Comissió de Sostenibilitat de PIMEC, i Àngel 
Hermosilla, gerent de l’àrea institucional de PIMEC.  
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