EL MEDÍ NATURAL

Necessitat d'un debat
sobre el patrimoni natural
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hores d'ara, quan tot
un seguit de siluacions i de coordenades s'han vingut a aplegar, sembla el
momenl precís —mes aviat, potser
hauria estat precipitat i deixar passar
mes temps, fóra ja massa tard— per
tal de fer un just balang de la situado
i l'estaí del nostre patrimoni natural.
Lany 1977, quan s'iniciava la
reforma política que ens portarla a
l'aprovació de la Constitució al 1978
—i a la configurado del que se n'anomenana l'Estat de les Autonomies—,
molts deis ciutadans d'aquest país
creguerem que alió era també l'inid
de la reconstrucció del nostre entorn
i de la recuperado —deixeu-m'ho
dir— de la identitat física de la nostra
nació. En el moment actual, els
órgans de govern recobráis han assolit competéncies gairebé absolutes en
matéries medio-ambientals. Lordenació del temtori, la protecció deis espais
naturats, ¡'efectiva actuado sobre
especies animáis i vegetáis amb
poblacions critiques o amenagades o
els usos forestáis i de la natura en
general son aspectes sobre els quals
la Generalitat de Catalunya pot actuar
amb plenitud d'athbucions.
Amb competéncies íraspassades
i amb un entorn gestionat des d'aquí

i per gent d'aquí, hom diria que
l'aveng cap a situacions ambientáis i
d'ordenació de l'espai mes sanejades
i racionáis hauria fet un pas decisiu.
La realitat no ha pas estat aquesta,
ans al contrari, en moltes ocasions ens
ha semblat estar enmig del desori
mes absolul.

La d í s p e r s í ó d e les
c o m p e t é n c i e s — i d e les
responsabrlltats—
Un deis primers grans erros de la
nostra autonomía fou el copiar el
model caduc i inoperant que l'Estat
central havia ja posat en práctica fins
aquells moments: la dispersió de la
responsabilitat en materia d'administració i gestió de la natura en diverses
conselleries, moltes vegades homónimos ais ministeris ja existents, Així,
Agricultura, Ramaderia i Pesca, Política Territorial i Obres Publiques,
Industria i Energía, Sanitat i Seguretat Social, i Governació {cadascuna
amb les seves direccions generáis,
servéis i seccions corresponents), es
repartien el que els pertocava en aplicado de I'Estatuí ¿'Autonomía (Llei
Orgánica 4/1979, de 18 de desembre)
i d'alló atorgat básicament peí Real
Decreto 1950/1980 de 31 de juliol,
sobre traspassos de servéis de l'Estat
a la Generalitat.
Recentment i amb timidesa. es

creava la Direcció General de Medí
Ambient {Decret 360/1988, de 12 de
desembre) dins el Departament de
Política Territorial i Obres Publiques.
Sense ánims d'ésser profetes, hem de
creure que poques coses podrá resoldre aquesta nova Direcció General al
problema global que estem plantejant,
ja que básicament ve a aplegar les
competéncies que en materia de protecció del medí ambient i de control
d'activitats potencialmenl contaminadores tenia fins aquell moment disperses el mateix Departament.
ParaHelament, i malgrat les liéis i
les dedaracions de bones intencions,
no es pot tampoc obviar la reticencia
de l'Estat central a deixar el protagonismo que fins fa ben poc havia tingut. Les picabaralles entre governs
—que generalment ha de resoldre el
Tribunal Constitucional— han incrementat també en no poques ocasions
tot aquest desconcert. La recent Llei
de costes —a la qual algún día pero
haurem d'agrair moltes coses— n'és
potser el millor exponent.

L'autonomia í els d e s g a v e l l s
munlcipals
Una altra de les paradoxes que ha
portat l'autonomia ha estat precisament aquella derivada del canvi d'ubicado del poder Inicialment tots ens
avenim a proclamar sense cap dubte
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Molta de la legislado que
en materia mediambiental
ara disposem arriba (ard.
massa tard. La Uei de Costes n'és un bon exemple.
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que és bo que els centres de decisió
estiguin propers al ciutadá, que els
nostres governants han d'ésser gent
assequible a qui alió que ens preocupa pugui esdevenir quelcom quotidia. Pero no és menys cert tampoc
que aquests mateixos governants
pateixen les pressions deis interessos
creats de forma molí mes directa que
si es trobessin a centenars de quilómetros i diluits enmig d'una població
molt mes gran que no pas aquests
escassos sis milíons. Dit amb altres
paraules —i les vull mesurar molt
bé—, quantes vegades les influencies
i ramiguisme, o tant sois el subjectivisme que dona l'amistat, no han estat
al rerafons deis diferents conflictes
medio-ambientals —o de qualsevol
allra mena— que s'hagín pogut plantejar? Una rápida consulta a les hemeroleques i només en alió refent a
l'urbanisme, ens fornina de bons
exemples.

pobles o viles petites, sovint amb
governs monocolors, es continua
actuant encara com si res no hagués
canviat. I dic mes, fins i tot en ocasions
pitjor, ja que el fet d'ocupar carrees de
govern per decisió de les urnes encoratja i vesteix d'arguments a aquells
que hi son per servir-se i no pas per
servir. La demagogia del vot democrátic i de la voluntat emergida del poblé
és una cangó massa cops sentida per
avalar actuacions poc transparents i
interessades, A ningú no escapa que
en nuclis rurals i tancats es continua
manlleutarit ais mateixos de sempre,
sovint families reconegudes per fots i
per n i n g ú q ü e s t i o n a d e s ,
que
segueixen campant a la seva pero
amb diferents vestimenta. Davanl
situacions com aqüestes el sentimenl

La situado ais ajuntaments, que
ara celebren els seus deu anys com
a ens democrátics, ens ha portal
també mes d"un ensurt. Si bé és cert
que en poblacions grans els mitjans
de comunicado realitzen una important tasca de control i de seguiment
de les actuacions municipals, en

L'esparver cendras, tot i ser
una especie protegida a
casa nostra des de ja fa
anys, no ha estat objecte
d'atenció per part de {'Administrado fins aquests darrers
temps. Aquesta reacció íardaña ha portal a l'espéde,
corn a moltes altres, al limit k
de l'extinció
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d'indefensió i d'impoténcia del ciuíadá
és encara mes gran.
Moltes de les malifetes que sobre
el nostre entorn s'tian produít en
aquests darrers anys, han estat promogudes —o activament tolerados—
des deis mateixos consistoris municipals. Tots sabem que les possibilitats
de posar fi a una determinada agressió ambiental o de qué una denuncia
qualsevol en materia ecológica prosperi, depenen en gran part de la
voluntat de deturar I'actuado que
adopti el govern local. Si la posició és
obstruccionista —fet que acostuma a
sovintejar—, el procés s'allarga de tal
manera que, o bé el cansament o bé
la consumació d'alló denuncia!, acaben per posar fi al litigi iniciat.

La c o n s c í é n c i a a m b i e n t a l
i la s i t u a c i ó d e l país
En alió referent a la situació socioeconómica del país, també l'evolució
ha estat mes que notable al llarg
d'aquest període de vida democrática. Després de quaranta anys de dictadura i de negació del fet nacional,
els anys de transició portaren moments álgids —a vegades eufórics—

EL MEDÍ NATURAL
Les manifestacions espontá^
nies de la gent en defensa
deis espais naíurals cada
cop sovintegen menys. És el
preu que cal pagar a l'evolució soda

en les diverses Ilutes i reivindicacions
populars que en els mes diversos
camps de la vida social i cultural es
poguessin endegar. Tots els partits
politics s'afanyaven llavors a erigir-se
com a defensors de la seva térra. Ara,
amb la perspectiva que ens dona el
temps, som conscients que molts deis
moviments espontanis que en aquells
moments van sorgir serien gairebé
impensables en les coordenades
actuáis. La desmotivació, racomodament i, pensem també el desencís,
han portat al fet que la militáncia activa
en la reivindicado del fet ecológic hagi
estat massa sovint reservada a una
minoría, en ocasions fins i íot titilada
de marginal.

han de subordinar-se a altres, el tema
ecológic sempre es veu perjudicat.
Aquest senzill dilema, present en la
consciéncia de molts ciuíadans,
adquireix especial transcendencia
quan també es veu reflectit en els
plans govemamentals, en els quals la
conservado de la natura i de les especies ocupa un deis darrers llocs en la
relació de prioritats. Qui no ho cregui
així, que faci una breu ullada ais ridículs pressuposlos assignats a casa
nostra per a la preservado del medi
ambient, i que els compari amb els
d'altres estats comunitaris o, fins i tot,
amb els d'altres comunitats autonómiques del propi estat. A Catalunya, aixó
esdevé encara mes impactant en
tractar-se d'un territori amb una pressió humana i un desenvolupament
industrial molt important. Conseqüentment, les agressions al medi hauran
d'ésser molt maprs que no pas ho
puguin ser a Andalusia, per posar
només un exemple. i els pressupostos
assignats en canvi son incomprensiblement torga mes baixos.

Peí que fa a leconomia. el panorama és també molt diferent a aquell
que se'ns presenlava a final deis anys
70, en plena crisi del petroli. La reactivado económica i la bona marxa de
les activitats financeres en aquests
darrers anys, han influTt de manera
mes que decisiva sobre el medi
ambient. La revifalla del sector de la
construcció, considerat com el motor
de l'economia, está deixant la seva
empremta en molts punts de la geografía, fins i tot amb major virulencia
amb qué ho feu en Tetapa franquista.
Les zones turístiques litarais —mes
recenlment també les de muntanya—
han vist com d'uns anys engá eren
materialment arrasades árees completes del que fins llavors suposava el seu
entorn natural. Una passejada per la
Costa Brava centre —I'Escala, l'Estartit, País, Begur, Palafrugell, Palamós—
ens mosíra el paisatge sorprenentment canviant deis espais naturals,
dramáticament fagocitats pels perímetres urbans i residenciáis.

Les grans limitacions deis nostres
governants

El fantasma de l'atur i la creado
de nous llocs de treball —si mes no
a curt i a mig termini—, es converíeix
en un argument difídlment rebatible
a l'hora de qüestionar determinades
actuacions urbanístiques. Quan es
tracta de priontats, on uns interessos

El ser deis nostres governants i de
la gran majoria deis responsables politics —si mes no aquells competents
en temes medioambientals—, esdevé
també un obstade difícil a l'hora de
resoldre moltes de les problemátiques
plantejades.

Els ciutadans que en un moment
o altre de la seva vida han optat per
endegar campanyes de salvaguarda
o defensa d'espécies o espais naturals, s'han vist obligats —si la seva
intenció era la d 'afrontar el repte amb
un minim de garanties— a anar acumulant amb el pas deis anys una gran
quantitat d'informació i de coneixements técnics i legáis referent a aixó,
des de les caracteristiques físiques de
l'espai, les seves partlculahtats biológiques, les especies protegides o la
normativa legal aplicable —¡a sigui
nacional o internacional—, fins a la
manera com organitzar la campanya,
de contactar amb la premsa, de presentar denuncies i requeriments o
d'organitzar xerrades informatives,
entre moltes altres coses. Tot plegat fa
que, sense voler-ho, hom esdevingui
alió que en podríem dir un auténtic
professional en la defensa de les
especies i del medi ambient. El vertader problema i decensís arriba quan
cal entrar en diáleg amb les institucions que n'haurien de ser responsables. No volem pas qüestionar la valúa
i capacitat deis cossos técnics: biólegs, geólegs. urbanistes o experts en
management. Tots elis teñen, en la
majoria deis casos, la suficient capacitat I vocació per respondre a les exigencias que la societat els demana.
En sentit contrari haurem de parlar en referir-nos ais seus caps politics,
sempre amb molt mes poder decisori
que no pas ells, pero en canvi —i sóc
conscient que qualsevol generalitza-
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Moltes de les dedaracions
de proíecció no van mes
enllá del paper escnt o de
l'ampul-lositat d'un caríell.
Els pressupostos i els medís
destináis no deixen de ser
ridículs en relació a les verdaderes necessitats.

ció acostuma a comportar ínjustfcies— amb un grau d'ignoráncia i de
gosadia inifinitament major Molts els
hem hagut de patir, polítics ocupant
carrees de manera circumsíancial
capagos de tirar per térra, amb una
decisió capriciosa, feixugues tasques
d'anys sencers. Tenir-los d'interlocutors esdevé, en ocasions, una parodia
d'alló que hauria d'ésser una conversa entre pesos pesants. A la fi, res
de res. contertulians de paila amb qui
süvint cal recorrer al llenguatge menys
técnic per sentir-nos compresos.
I cal que se sápiga. Que una gran
parí deis mals del nostre entorn rau en
la incapacitar d'aquells que, vestits
d'arrogáncía i de vanitat, ocupen poltrones mentre dingeixen missatges al
gruix de la socieíat. notificant-los que
tot va bé, millor que mai. Res mes
lluny de la realitat.

Un futur incert i preocupant
Ntngú s'esvera a hores d'ara si
diem que la societat en qué vivim
atempta, per propia definició, contra
Tentorn natural. En qualsevol cas,
pero, tot i l'obvietat de l'afirmació, no
és pas ara intenció nostra qüestionar
models d'organització social. Sí, en
canvi, valorar-ne la seva influencia, les
seves conseqüéncies, i també apuntar alguns elements per al debat i la
reflexió.
Ei régim de vida huma —i el de
qualsevol altra especie— es fonamenía en una constant explotació deis
recursos. De manera ideal, aquesta
explotació hauria de ser sostinguda,
és a dir, que permetés el reciclatge
constant d'alló que en tot moment
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s'está consumint. Aquesf estat ideal,
amb prou feines assolit en les comunitats estncíament saívatges, és gairebé impensable en l'espécie humana. Si bé les tribus o pobles rurals arriben a mantenir un determinat equilibri amb el seu medi, les cultures mes
evolucionades practiquen —i cada
cop mes— un impúdic espoli de la
natura i deis seus recursos.
El reciclatge deis excedenís o de
les deixalles, tot i considerant una
situació óptima de retorn d'aquestes
ais cicles naturals, sempre suposaria
una quantitat mínima enfront del
volum de maíéna acumulada; irrecuperable, almenys en I'escala de temps
en qué es mou la ment humana.
tJItra els recursos naturals mes
comunment considerats —entre els
quals hem d'esmentar la fusta, els
metalls o els hidrocarburs—, l'espai,
entenent com a tal alió que determina
el significat mes físic del mot. esdevé
l'auténtic rerafons de molts problemes
ecológics que en l'actualitat es plantegen. L'espécie humana, amb una
població actual al voltant deis quatre
mil milions, exigeix —si mes no en les
cultures occidentals— un estat de vida
que cada cop va mes enllá de la simple supervivencia desitjada pels nostres avantpassats mes antics. Zones
urbanes i semiurbanes on poder
desenvolupar l'activitat cómodament,
ámplies i modernos vies de comunicado, grans árees agrícoles d'on
obtenír productos de consum, zones
industriáis on fabricar tot tipus
d'enginys i aparells o, fins i tot i mes
receníment, árees d'esbarjo i de segones residencies son, entre d'altres,
algunes de les necessitats requehdes
per la majoria de nosaltres.

D'aquesta manera, la humanització del territori esdevé una constant.
En molts países centreuropeus, les
zones naturals han de conviure enmig
d'un auténtic mosaic de cases i carreteres- La política de pares naturals
es fonamenta precisament en aquesta
filosofía: la creació de santuaris de
natura, sovint com a testimoniatge del
que havia estat una porció molt major
de térra en aquells moments sota els
toíals designisde l'homa Amb un altre
plantejament —possiblement mes
étic—, se'ns presenta l'opció promoguda a partir deis tan populars pares
regíonals franceses, a manera de
grans árees geográfiques on home i
natura intenten conviure harmónicament i racional. En un i altre cas, pero,
o en qualsevol que pugui prevaler el
ritme frenéíic d'una societat que vol
avangar per damunt de tot s'acabará
imposant. Com ironitzava aigú,
aquesta és, en definitiva, una qüestió
massa romántica pels temps en qué
vivim.
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