
La Generalitat tampoc té previst 
crear durant aquesta legislatura 
el Parc Natural del Montsec
El conseller de Territori, Damià Calvet, diu que “la prioritat 
no és declarar nous parcs sinó la bona gestió dels ja existents”
Barcelona
F. GUILLAUMET 
“La prioritat no és declarar nous 
parcs sinó l’ordenació i la bona 
gestió dels ja existents”. Així de 
taxatiu va ser el conseller de Ter-
ritori, Damià Calvet, en la compa-
reixença parlamentària del passat 
16 de juliol per esbossar les línies 
bàsiques del seu Departament 
durant aquesta legislatura. I més 
explícit va ser quan va afirmar 
explícitament que “no seria res-
ponsable avançar en la creació de 
nous parcs com el de les munta-
nyes de Prades o el del Montsec”.

La declaració del Parc Natural 
del Montsec és una vella reivin-
dicació que es remunta als anys 
vuitanta. De fet va ser el 1987 
quan la cambra catalana va apro-
var una proposició de llei per de-
clarar Parc Natural el Montsec, 
un àrea de 30.000 hectàrees que 
abraça 13 municipis del Pallars 
Jussà i la Noguera i que s’erigeix 
com un dels principals enclava-
ments del Prepirineu.

Calvet va ser molt clar durant 
la seva compareixença parlamen-
tària. Després de recordar que el 
Govern de la Generalitat ha deci-
dit ampliar en 9.000 hectàrees el 
Parc Natural de l’Alt Pirineu, una 
decisió que va presentar a mit-
jans de juliol a Llavorsí, també va 
esbossar quina seria la seva polí-
tica pel que a parcs naturals res-
pecta. D’entrada va afirmar que 
“la prioritat no és declarar nous 
parcs, sinó l’ordenació i bona ges-
tió dels ja existents”. Després de 
recordar que aquesta política va 
en la línia de la que ja va imple-
mentar l’exconseller Josep Rull va 
afirmar que ara “el més urgent i 
important”, no és la creació de 
nous parcs naturals. De fet va 
afirmar que no se’n poden crear 
de nous si no es pot garantir “una 
gestió adequada dels que ja te-
nim”. 

El conseller Calvet va dir en 
aquest sentit que mentre no se 
solucionin els temes de “gestió, 
finançament i recursos humans” i 
no es disposi d’una “agència mo-
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AVAL DEL PARLAMENT 
DES DE L’ANY 1987 
La Cambra Catalana va 
aprovar una proposició 
no de llei l’any 1987 
avalant la declaració      
de la serra del Montsec 
com a Parc Natural.
EL TRIPARTIT RESCATA 
AQUESTA IDEA EL 2010 
L’exconseller Francesc 
Baltasar va anunciar 
l’estiu del 2010 que es 
tiraria endavant el Parc 
Natural del Montsec. 
VILA L’ANUNCIA PER 
ABANS DEL 2017 
L’exconseller de Territori, 
Santi Vila, va posar data 
a la creació del Parc 
Natural del Montsec. Va 
dir que es faria abans 
d’acabar l’any 2016.
PROJECTE APARCAT LA 
PASSADA LEGISLATURA  
Des del Govern de la 
Generalitat van explicar 
la passada legislatura 
que aquesta declaració 
quedava aparcada ‘sine 
die’ fins que hi hagués 
els recursos suficients.
CALVET DESCARTA     
LA DECLARACIÓ 
En la compareixença 
parlamentària que el 
conseller de Territori, 
Damià Calvet, va fer el 
16 de juliol a la cambra 
catalana va ser taxatiu: 
“La prioritat no és 
declarar nous parcs sinó 
consolidar els existents”.

LES CLAUS

FOTO: Sílvia Bútia / El Montsec d’Ares, des del ‘balcó’ del Port d’Àger

derna i ben dotada” no es podran 
iniciar noves declaracions. “No 
seria responsable avançar en la 
creació de nous parcs com el de 
les muntanyes de Prades o el del 
Montsec”, va afegir.

Vistes les coses, el Parc Natural 
del Montsec haurà d’esperar a una 

millor ocasió. De fet, la seva pos-
sible declaració ja fa temps que 
es posposa. El primer en anunci-
ar que es declararia aquesta serra 
Parc Natural va ser l’exconseller 
de Medi Ambient, Francesc Bal-
tasar, a les acaballes del Tripartit. 
Anys després, el llavors conseller 

de Territori, Santi Vila, fins i tot hi 
va posar data: va assegurar que es 
declararia Parc Natural abans del 
2017. Ara, a les portes d’una nova 
legislatura, aquest tema que sem-
blava que tirava endavant ja no 
està a l’agenda i haurà d’esperar a 
millors temps.

Calvet veu 
més “urgent” 
la bona gestió 
dels existents

Recorda que 
s’ha ampliat    

el de l’Alt 
Pirineu i Aran
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