lies Medes:
ni mes, ni menys
Süvim els espiiis tiLiliirals
niés ben conserváis ho son
basicament en rao de dos
plunlejíiments: perqué son arees
que resten desconegudes per la
gran majoria de la població. o bé
perqué es irada d'espais t|uc per
les scves propies caractcrísliques
es preserven p e r d i s maleixos.
Les ¡lies Medes pcrianycn a
aquest segon griip.
Situades a poc mes d'Lin
t|u¡lomclre de! nueli de
TEsUírlil, aqüestes ¡lies supoilen
una anuencia de visitants
dirícllmcnl comparable a ia que
pu^^ul rebre qualsevol altre
espai. En delemilnades époques
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de TLiny. es xif'ren en mes d'un
milcr el nombre de
submarinistes que diariamenl es
subniergeixen a les seves aigiies
per obscrvar-nc els Ibiis. Tot a
Tenvoll, lambe son moUs els
curiostts o liabiluals que, anib un
o altre tipus d'cmbarcació. els
agrada de conlemplar-ne els seus
rocams i la magnificencia de les
seves parets vcrlicals. Gairebé
ningií, per6, gosa deixar la barca
i enl'ilar-se damiinl les roques. El
líric espcclaclc de milers de
gavinas volant arreu. es
contempla com daniesc L|iiai] és
un maleix qui passa a formar
par( d'una cscenincació tan
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dramíiiica i vilal a rensems,
El pussal mes de deseiiibre,
el Parlanient de Calaliniya
aprovava la Llei 19/1990 de
cünservació de la i'lora i la launa
del fons man' de les illes Medes.
ALjiíesta Llei venia a subsliliiir
una antiga Kcsoliició de l'aiiy
198?, c,|iie eslablia un seguit de
normes de proleeció a Tarea.
qualificada a la vegada com a
zona de veda segons una Ordrc
d e l ' a n y l9S.i.
Com molies de les liéis que
en materia de protecció de la
natura aprova el Parlanient de
Catalunya, aquesta es també, en
el scu eonjunl, una bona llei.

Una iiltra cosa ben dilerent és

raplieaeióque d"aqucsts
documenls se'n laci
—gencralmcnl dcl'icient-— i els
niiljans que s'aporlin —senipre
eseassos— per al seu

eoiiliol del nombre niaxim
d'immersions permeses per dia,
rincremcnt de les sancions fms
a quanlitais respeetables o la
creaeló d'un Consell Assessor
de rÁrea Protegida son ¡ilguns
deis punís que destaqtien en
aquesta nova norniaiiva. D'allra
bandLi, s'és sufieienlmenl
sensible a les necessitats i ais
usos que tradieioiíalment els
peseudors de la zona ban fel de
les illes, permelenl-ne la pesca
en deterniinadcs condicions prou
logiques i raonables. De tots és
sabul que cap política de
prosei"vació d'un espai natural és
¡usía ni efectiva si no contempla
la eontinuVlal
de les aclivilals
que

A (laU.
un corh man'
ciDpJifinalliit.
A hai.x.
visiíi tii'riíi

tlf Ifs iHí's
Mcík's.

complimeni.

Les Medes. avui en dia.
pateixen basieameiU els
problcmcs deriváis del
l'urlivisme i de la pesca iMegal,
així com de l'excés de visilants
en els seus Cons. I sobre ambdtw
aspeetes. de manera prou
explícila. Incideix la llei. El
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iradicionalmenl
h¡ han
desenvolupal
els seus
liabilants.
sempre i quan
es tracli —és
ciar— d'una
explolació
raci(tnal i
sostinguda que
peniteti la
constanl
renovaeió deis recursos.
Ja de fort^a temps enrera, i
des de diversos sedors socials i
polílics. s'ba vingul reivindicanl
una normativa tle protecció que
abastes unilaviamenl el niassís
del Moiitgi'í i les illes Medes.
Bona prova d'aixo la lenim en
Tcsmena a la totalitat presenlada
per Toposició parlamentaria en
la fase previa de debat, i que
incidía precisamenl en aquesl
aspccie de proleeció eoiijunla,
Fiíialment no ba eslal així.
Certanienl i|ue un i altre espai

teñen el
' '
• ,»
mateix origen geolíigic. De
í'et les Medes representen la
continuació de les escates de
corrimenl del Monlgrí. Pero en
cap cas la problemática d'un
espai lé res a veure amb la de
raltre. Ans al contrari. nientre al
Montgrí cal legislar gairebé de
manera exclusiva en relaeió a la
parí emergida, a les Medes la
problemalica —com ja hem
esmentat anieriormenl— afecta
essencialmcnt els tbns marins.
Precisament una altra de les
critiques que s'bim f'et a la Llei
de protecció de les Medes és que
no incidcixi en Tambil terrestre
d'aquests illots. Possiblement no
bi hauria estat de mes alguna
referencia o article que afectes
els rocanis enicrgits, Pero si hem
de ser sincers, tampoc li trobem
a faltar. A les Medes. sola les
aigües, els humans hi hem
aplieat els nostres codis.
Conlrariamenl damunt les
roques, mes de vint mil oeelis
repartils en una superficie de
poc mes de 20 ba estableixen.
fins que no es tiemoslri alió
contrari, lís ^eves propies llcis. I
és que en temes de protecció de
la natura cal teñir sempre
present una máxima difícilmcnl
aplicable a altres camps: deis
aspectos sobi'c els quals no es fa
nceessari. el mes eonvenienl és
no legislar- Una altra cosa ben
diferent és. pero, que els
mccanismes socials i l'aparell
adminisiratiu siguin prou ri^ipids
i el'ectius quan realment sícalgui
una intervcnció de protecció
immediala.
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