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f . DOSSIER

na proposCa que sorgeix d'un coiisens
historie entre els diferents elemencs
impiicats en la gesrió d'aqiiest territori
feréstec i esmunyedís, carregat d'historia
i amanit d ' u n paisatge colpidor;
d'aquesta térra aspra i desagraída per ais
qui la creballaven, pero que no pots oblidar si l'has soferta o, sense ser tan dramátics, si l'has visitada amb intensitat. Una proposta que suposara esforf i nialdecaps pej" a
molts deis seus actors pero que desencalla, per fi, un
tema pendent, una inarginació que clamava al cel. Una
proposCa que ha de permetre desenvolupar harmónicanient o, com es diu ara, de manera soscenible, aquest
espai de 32.000 hectarees, en compaginar els usos produccors tradicionals, básicament ramaderia extensiva i
aprofitaiTienc de Uenya, amb Tus protector i social.
Aquesta proposca de flitur, promoguda unánimement pels ajuntaments de la zona, s'ha materialitzat en
el Consorci per a la Protecció de la Gestió de l'Espai
d'lnterés Natural de l'Alta Garrotxa, on s'han integrat
els propietaris forestáis, els veins i aítres entitats que,
des de fa aiiys, han naaldat per la seva defensa. Han
donac suport a la iniciativa els tres consells comarcáis
implicats - A l t Emporda, Garrotxa i RipoUés- i la
Diputado de Girona, els quals, a mes d'ingressar com
a membres de pie dret al Consorci, han compromés
un suport económic relativament modest pero mole
sjgnificatiu per a aquesc espai, que fins ara no havia
•rebut cap ajut específic.

protegit peí PEIN, sino que té vigents, des de 1995,
unes Normes Especiáis de Protecció del Medi Natural
i del Paisatge mole rígides. Per aixó cal desenvolupar
polítiques de suport económic i compensatóries perqué la protecció esdevingui real, ja que protegir no
solament és prohibir, sino també convencer. Convencer els habitants que es poden fer les coses millor,
convencer els propietaris que es poden gestionar les
finques de forma sostenible, convencer els visitants
que certes actituds poc respectuoses ainb el medi no
son acceptables... í convencer vol dir destinar-hi
esfor^os de niitjans i economics. L'eiiorme superficie
d'aquest espai, la complexitat del seu relien i la seva
fragilitat obliguen a una gestió decidida i generosa i a
una presa de decisions, peí que fa a les línies d'actuació, mole meditada i contrastada.

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Medi Ambient, veritable responsable i gestor
d'aquest espai protegit, ha estat un element determinant del projecte. A partir de la visita del president
Pujol a Oix, el darrer setembre, i la posterior del conseller Felip Puig a Moiitagut. s'ha endegat un conveni
amb el Consorci per cal de definir un marc estratégic i
unes mesures urgents d ' a c t u a c i ó q u e s'hauran
d'emprendre a partir d'aquest any.
Cal que aquest esfor^ realitzat fins ara tingui continu'itat. L'Alta Gari"otxa no és solament un territori

La perseveran^a en la defensa de l'Alta Garrotxa per
part de naturalisCes i excursionistes, l'entestament a
seguir gestionant aquest territori tan aspre per part deis
seus prapietaris i vei'ns, Testudi continuat i metódic que
n'ha realitzat la comunitat científica —la Institució Catalana d'Historia Natura! (ICHN), les universitats, els professionals i la mateixa Generalitat de Catalunya—, les
actuacions sobre el territori -tot i la niigradesa de recursos disponibles— que hi han esmerí^at els ajuntaments i
ens locáis, i la tasca de di^mlgació i sensibÜització que de
forma pacient i continuada han fet certs mitjans de
comunicació i, de manera destacada, la Reviíia de Girona,
han donat, fmalment, aquest fruit: una proposta de fiatur
per a TAlca Garrotxa.
Així dones, i coincidint amb aqüestes expectatives, la Revista de Gimnd ens presenta aquest monográfie, que no fa sino demostrar el que déiem. suara:
ampHar els coneixements d'un territori és estimar-lo i
ensems crea les bases per a una gestió harmónica, que
perinet seguir gaudint d'aquest espai per molts anys.
Així sigui.
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