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El pas del temps modifica els sistemes naturals fent-los evolucionar cap
a estats de major complexitat, ecológicament mes madurs i estables,
és a dir, inverteixen en diversitat. En condicions naturals eisfactors biótics i abiotics son els responsables de perfilar aquesta successió, pero
des de fa ja molts decennis, les activitats humanes que es desenvolupen damunt del territori son les que incorporen les variables mes determinants, mes deflnitives, que acceleren o frenen el rendlment ecológlc
del sistema. Per aixo, els estudis ecologics han d'analitzartambé, i amb
molt deteniment, les variables d'origen antrópíc, si es vol entendre i
interpretar correctament l'estat ecológlc de qualsevol ecosistema.
Un deis sistemes naturals en qué mes incideix l'activitat humana son els
rius. Els rlus esdevenen testimonis fiables o delators implacables deis
canvis i transformacions que es produeixen en la seva área d'influéncia,
és a dir, en la seva conca de drenatge. Amb altres paraules, els rius son
expositors de les alteracions que pateix la conca i Túnica forma de reconduirtendéncies negatives és afinant en el coneixement deis processos
ecologics que s'hi donen, identificant els seus valors naturals i aplicant
formules de gestió adequades. Aquest primer pas envers la seva conservado és fácil i rápid de dir, pero complex d'aplicar.
D'engá de la desordenada ocupació del territori a la qual es va veure
sotmés el nostre país a principi de la década deis seixanta, que crea les
primores disfuncions ambientáis, l'espectre, la freqüéncla i la intensitat
deis impactes sobre els cursos fluvials a Catalunya s'ha anat ampliant de
forma progressiva. Algunes afectacions son directes, sobre el mateix riu,
com ara les extraccions de graves de la llera, Teliminació del bosc de ribera, les captacions furtives d'aigua superficial, els abocaments de productes contaminats, ia pressió urbanística, etc., mentre que d'aitres afecten
el riu de forma indirecta, com a conseqüéncia d'alteracions produídes
mes enllá del límit estricto del riu, seria el cas, per exemple, de la sobrexplotació deis aqüífers o la contaminació difusa en zones agrícoles.
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Hom pot considerar que el Pluvia s'lia mantingut
mes enllá del bé i del mal, al marge deis grans impactes soferts per altres rius catalans de característiques
similars: no té cap gran embassament, com la Muga o
el Ter {círcumstáncia ben afortunada si tenim en compte que Espanya és el país del món amb mes embassament per nombre d'habitants i superficie), les seves
aigües no han assolit els nivells de contaminació del
Uobregat o el Besos, ni el seu aqüífer litoral está tan
sobrexplotat com el de la Tordera. No obstant aixo,
seria un greu error pensar que el riu Ruviá és un riu inalterat I és que a la vella Europa ja no existeix cap riu
verge i, evidentment, a la mil-lenária Catalunya tampoc.
Qui comenci a investigar el Pluvia, cadascú en la
seva disciplina, rápidaments'adonará deis excepcionals valors naturals que es troben en aquest riu. Un fet
que s'ha volgut posar de manifest en els articles que
componen aquest dossier.
És evident que cal conservar els valors ecológics
del Pluvia i perfer-ho caldrá afinaren un seguitde propostes, com les que es proposen en el primer article,
que no teñen altra finalitat que la d'aconseguir la conservado deis valors naturals d'aquest riu. L'amplitud de
fronts oberts reclama d'un esforg de gestió interdisciplinari, urgent i rigorós, que tindrá aliats normatius que ja
n'hauran assenyaiat les fites a assolir.
A continuado s'han volgut mostrar les unitats
geológiques básiques del Pluvia a la comarca de la
Garrotxa. Es comenten tant els processos generáis,
amb una nova hipótesi sobre l'autoria del darrer barratge del Pluvia, a l'algada de la valí d'en Bas, o la discussió sobre els dipósits volcánics del pía de Poliger, fíns
ais detalls d'uns afloraments dissimulats, cisellats a
cops de riuada, a voltes tapats per la propia vegetado
o recoberts per inútiis esculleres, que solen passar
desapercebuts ais ulls d'un profá. Uns afloraments que
ens mostren, resumida, la historia geológica de la
comarca i que ens alligonen sobre el que ha succeít en
temps pretérits per aqüestes contrades.
Pero l'esperit del riu és l'aigua i el seu desplagament altitudinal vers una platja llunyana, situada a la
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cota zero. Un viatge pie d'obstacles i peripécies, on
cada raconada fluvial está plena de vida. Les característiques flsicoquímiques de l'aigua vahen a mesura
que llisca per la llera i, com déiem, son els usos del sol
ais quals están sotmesos el territori que conforma la
seva conca de drenatge el que mes determina la qualítat de l'aigua. En el tercer article s'expiica com determinados activitats realitzades en el marc de la conca alta
del riu Pluvia inddeixen en la qualitatde la seva aigua,
una reladó no sempre directa, pero sí molt evident.
Pinalment, en l'artide sobre la recuperado del Pluvia s'apunten interessants exemples per aplicar en
l'ecosistema ribereño que, en cas de materialitzar-se,
reforgahen la fundó de corredor biológic que desenvolupa aquest riu entre dos espais naturals protegits: el
Pare Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa i el
Pare Natural deis Aiguamolls de l'Empordá. I és que
tota actuado realitzada en l'ámbitfluvial hauria de teñir
en compte aquesta funció. En la mateixa línia, la de
reforgar el vessant ecológic per damunt del simplement
hidráulic, avancen dos Instruments de referencia obligada: per una banda la Directiva Mard de l'Aigua i, per
l'altra, els plans que sobre els espais fluvials ha
comengat a redactar ['Agencia Catalana de l'Aigua.
Tant uns com altres son comentats en aquest article.
En definitiva, la conservado deis valors naturals del
riu Pluvia depén, básicament, d'una estrategia basada
en tres pilars: ampliar els coneixements sobre el funcionament deis ecosistemes fluvials a partir de l'análisi
global de la seva conca, prevenir futurs impactes mitjangant una planificado rigorosa i una gestió acurada i
difondre els valors naturals i culturáis del riu per assolir
una necessária complicitat social.
El Pluvia, com veureu, és un riu amb un gran valor
afegit, almenys aixó pensem totes aquellos persones
que vluen a la seva riba, pero és que el riu Pluvia té, a
mes, un desig molt modest, molt senzill i concret: el de
continuar essent, simplement, aixó, un riu, amb tot el
significatdelmot.
Emili Bassols i isamat

