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REUNIÓ AMB EL DIRECTOR GENERAL DE MEDI NATURAL (1 d ‘agost) 

 

CATAC-IAC havia demanat reunió amb el 

Director General de Medi Natural al mes de 

març per expressar la nostra inquietud so-

bre la situació que s’estava vivint al territori 

amb les retallades pressupostàries i la im-

possibilitat de cobrir vacants. Finalment, la 

reunió s’ha fet l’1 d’agost i en unes circums-

tàncies molt pitjor que les que plantejava 

CATAC-IAC en l’inici, ja que hem patit 

l’acomiadament de 44 persones de Forestal 

Catalana, SA que estaven cobrint moltes 

mancances de la Direcció General. 

 

CATAC-IAC ha plantejat diversos temes, al-

guns d’ells puntuals i com a conseqüència 

de l’ERO de Forestal Catalana, i d’altres que 

són greuges històrics encara sense resoldre. 

 

L’ERO de Forestal Catalana ha suposat el 

desmantellament de les brigades de man-

teniment dels parcs naturals i una greu si-

tuació de precarietat dels centres de recu-

peració de fauna i de la Granja Cinegètica 

de Torreferrussa.  

 

El Director General va expressar que els es-

pais naturals són un dels reptes de la Direc-

ció General però que cal trobar un equilibri 

entre la protecció i la seva explotació i que 

en cap cas es volen desmantellar. Expressa 

la idea d’aconseguir fer combinacions pú-

blico-privades per optimitzar més els recur-

sos i aconseguir finançament que pugui re-

vertir en la protecció de l’espai natural. 

Com exemple, hi ha la iniciativa de mante-

nir el Centre de Recuperació de Fauna dels 

Aiguamolls amb el suport de la Diputació de 

Girona i l’entitat AEDEN-Salvem l’Empordà. 

Creu que cal que les organitzacions del ter-

ritori també s’impliquin en la preservació 

del seu entorn. També que s’està treballant 

amb la DG Turisme per desenvolupar pro-

postes que puguin afavorir al territori.  

 

CATAC-IAC manifesta que afortunadament 

el medi natural compta amb el suport de les 

entitats civils que treballen voluntàriament 

en molts centres però que això no garanteix 

la continuïtat de la feina que s’està duent a 

terme, que aquesta garantia l’ha de donar 

l’administració. Afegim també que és des 

de la iniciativa del personal que treballa en 

els diferents centres que moltes accions 

s’han dut a terme i que la retallada de per-

sonal pot malmetre greument el treball rea-

litzat durant anys i el prestigi que alguns 

centres han adquirit gràcies a la dedicació 

del seu personal.  
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Es parla concretament de la situació creada 

per l’ERO de FC als parcs de Girona, donat 

que no hi haurà brigada de manteniment a 

la zona. Aquesta no preveia tasques de 

manteniment als parcs, s’havia de dedicar a 

la prevenció d’incendis exclusivament i va 

ser el motiu pel qual els treballadors de FC 

van renunciar. El Director manifesta que de 

moment es demanarà que el personal de 

GEPIF faci les tasques més essencials de 

manteniment als parcs, quan passi la tem-

porada forta de prevenció d’incendis. Tam-

bé expressa la voluntat de suplir la brigada 

de Figueres tan aviat com la conjuntura ho 

permeti, ja que reconeixen que és essenci-

al: com i quan, no se sap. 

 

CATAC-IAC ha manifestat una vegada més 

que si des de l’inici s’haguessin fet bé les 

coses i el personal de Forestal Catalana que 

treballa directament per la Direcció General 

l’hagués contractat la Direcció General 

quan encara es podia, ara no ens haguéssim 

trobat en aquesta situació. La DG manifesta 

que en tot cas, ara és impossible de resol-

dre-ho, perquè el capítol 1 està tancat. Afe-

gim que el motiu pel qual es va tancar el 

capítol 1 responia a raons pressupostàries i 

que aquest personal contractat a través de 

les empreses resulta més car a 

l’administració. 

 

CATAC-IAC també constata la manca de di-

rectrius clares i una estructura homogènia 

en els diferents espais naturals. Això fa que 

es produeixin greuges comparatius i que el 

personal es desmotivi. En alguns casos ja 

s’ha optat per deixar el lloc de treball.  

 

CATAC-IAC recorda que hi ha algunes re-

clamacions, a les quals ja se’ls havia donat 

la raó, però que per motius externs no es 

van poder tirar endavant, com és la reclassi-

ficació dels biòlegs i la dels enginyers tèc-

nics agrícoles a nivell 22, per igualar-los 

amb els tècnics del territori que ja tenen 

aquest nivell i realitzen les mateixes tas-

ques en relació a responsabilitat i funcions. 

CATAC-IAC expressa que encara que hi ha 

restriccions pressupostàries, també es do-

nen moviments del capítol 1 que poden 

deixar alguns diners per permetre aquestes 

reclassificacions ja acceptades, encara que 

sigui realitzant un pla anual amb un nombre 

determinat de treballadors per any. El Di-

rector General s’ho anota.  

 

CATAC-IAC ha acabat la reunió dient que 

seguirem insistint sobre totes aquestes co-

ses, perquè en algun moment caldrà donar-

li solució i demanem que s’escolti més al 

personal que porta molt de temps treba-

llant a la Direcció General i que pot aportar 

molt bones iniciatives per millorar la gestió 

del territori. 

 

Per finalitzar, el Director General expressa 

el missatge que la direcció general el que 

vol és donar un impuls als parcs. 

 

 

 

 


