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Contaminació del baixTer. I'any 1976. 

Sota l'impacte agressiu 
de l'activitat humana 

JAUMEVICENS 

En el context europeu les comarques gironines son molt variados i diverses peí que fa al seu patrimoni 

natural i cultural. Des de les zones d'alta muntanya fins ais espais costaners es dibuixa un paisatge 

d'ambients biogeográfics de caire boreoalpí, centreuropeu i mediterrani. L'empremta de l'activitat humana 

des de la década deis seixanta ha comengat a transformar i artificialitzar el paisatge d'una forma molt mes 

agressiva i accelerada que en qualsevol altra época anterior, Malgrat la popularització deis conceptos 

ambientáis, l'ecologia i la sostenibilitat, aquest fet no es tradueix, encara, en una millora de i'estat del 

medi i deis recursos naturals. La recuperado del teixit associatiu i les institucions democrátiques, aixi com 

i'existéncia de mecanismos d'estudi, de control i de seguiment ens ha de permetre entrar al nou segle amb 

la capacitatd'avaiuari esmenar les afectacions al nostre medi natural i huma. 
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El naturalisme 
i rexcursíonísme científic 
com a precursors deis temes 
ambientáis (1900-1936) 

Els íbnaiuents deis temes ambientáis 
a Catalunya, i per tant a les comar
ques gironines, provenen del camp 
de les ciéncies naturals i la geografía. 
Ens hauríem de remuntar al natura
lisme i a l 'excursionisiiie científic 
nascut a mitjan segle XIX com un 
fruit de la Renaixen(;a. Sorgia la ne-
cessitat d'inventariar tot el patrimoni 
que es trepitjava, ja fos geologia. flo
ra, fauna... per tal de corroborar les 
teories o els avenaos cientíücs detec
táis a cadascuna de les disciplines, es-
peronats per la necessitat de conéixer 
i servir el país. Es prospectaren molt 
bé les zones del Pirineu i Prepirineu, 
així com el litoral i altres indrets 
d'especial interés per al naturalisme 
de répoca. En general s'inventariá i 
es cartografía bona part del territori 
gironí, si bé en cap cas no es disposa-
va d'una informació global amb car-
tografies detallades i aprofundides en 
cada temática. 

A partir de les sortides o excur-
sious cientíñques, en les quals hi par-
ticipaven els millors especialistas i co-

Extracció de gredes a la Garrotxa. 

iieixedors de l'época, s'establien in-
tercanvis amb la resta de coMegues 
estatais i intcrnacionals, que en alguns 
casos van marcar les escoles o les lí-
nies que se seguiren els anys segiients. 
Sense desmeréixer altres treballs i sor
tides cientíñques de Tépoca exposem 
tres exemples prou diversos del que 
significaren en el seu moment aqües
tes excursions o fesperit d'algun deis 
seus antors. 

Joaquim Codina i Vinyes, metge 
de la Cellera. mícóleg i botanicper 
afecció, anomenat ('l'apóstol de la mí-
cologia catalana» fou el primer a or-
ganitzar les mostres de bolets. La pri
mera fou al Grup Escolar de Girona, 
la tardor de 1914. i en seguiren cinc 
mes. Avui ja és una tradició arreu de 
les comarques catalanes. 

El XIV Congrés Geológic Inter
nacional celebrat a IVladrid el maig 
de 1926 va permetre donar a conéi
xer la regió volcánica de Catalunya. 
Aquesta va ser ínclosa en una de les 
excursions otk"ials del Congrés. La 
guia d'aquesta excursió, elaborada 
per San Miguel i IVlarcet Riba, fou 
molt ben elaborada i enriquida amb 
les aportacions fetes en Pacte reme-
morat iu celebrat a O lo t el 26 de 
junv de 1927. Alguns deis seus con-
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tinguts van trigar prop de seixanta 
anys a superar-se. 

L'estudi de la vegetació és una de 
les especialitats de les ciéncies natu
rals que mes han contribui't al conei-
xement del patrimoni natural i de la 
diversitat biológica. Es una pe^a clau 
en els estudis ecológics i en la plani-
ficació i gestió del patrimoni natural. 
Aixó avui potser no seria possible 
sense la tasca iniciada ara ía mes de 
seixanta anys i que té un punt clau 
en Texcursió de la SIGMA {Station 
Internationale de Géobotanlque M é -
diterranéenne et Alpina) a Catalunya 
I'any 1934. Aquesta excursió, amb la 
pardcipació deis botánics mes presti
giosos d'Europa i Josias Braun-Blan-
quet al davant, va permetre consoli
dar una escola académica sobre la 
vegetació a Europa -e l métode sig-
matista- que ha esdevíngut la base de 
tots els estudis de vegetació. A la sor-
tida, a banda deis especiahstes euro-
peus, van participar-hi botánics cata-
iaiis de l 'época, com Pius Font i 
Quer, que van poder redescobrir el 
país que trepitjaven, inexplorat peí 
que feia a la seva vegetació. A partir 
d'aquesta excursió es varen establir 
els con tac tes , sobre to t de Braun 
Blanquet, amb els botánics catalans, i 
es mandngueren, malgrat la guerra, 
fms a l'anv 1955. Posteriormcnt el 
Dr. Oriol de Bolos va actuar com a 
continuador i divulgador deis estudis 
de flora i vegetació a Catalunya, i fou 
pioner en els aspectes de preservado 
i conservació del patrimoni natural. 

A banda deis esmentats exemples, 
la majoria d'estudiosos s'aplegava a 
fentorn de les societats cientíñques de 
répoca i en tingué un paper molt des
taca! la Institució Catalana d'História 
Natural, flindada I'any 1899, sí bé de 
forma oficial I'any 1901. Els treballs i 
publicacions de la Institució desvetUen 
l'interés pels determinats grups de 
fiuna, flora, de minerals o roques i a 
través de les seves memorias podem 
anar descobrínt el país, els personatges 
i el taranna de l'época. 
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Malauradament aquesta época v;i 

quedar escapeada amb la guerra civil 

espanyola (1936-39), la postguerra i 

!a segona guerra mundial (1941-45): 

la majoria de treballs i esfor<;os varen 

haver d'esperar fins ben entrats els 

;inys seixanta per recuperar o reiniciar 

les línies obertes. 

La transformado 
del paisatge 
i la transició democrática 
(1969-1979) 

Catalunya, a l'inici de la década deis 
setanta, va viure un preces historie 
clau. El franquisme comen^ava a 
trontollar i es removien les estructures 
socials del país. El model de desenvo-
lupament económic genera la prime
ra onada d'atemptats contra el patri-
niüni natural p ro tagon i t za t s peí 
creixenient urbanístic i industrial no 
planificat, amb la generado de múlti
ples impactes negatius sobre els recur
sos naturals, aigua, sol, flora, fauna i 
paisatge. La inexistencia de mecanis-
mes socials, organitzacions, i la falta 
de les corresponents administracions 
democrátiques genera un moviment 
unitari per la defensa del territori di
fícil de repedr avui dia. 

J^'artificialització del medi 

El país és i ha estat profundanient hu-
manitzat. Cal entendre, pero, l'ardfi-
cialització del medi com la introduc-
ció d ' e l e m e n t s an t róp ics (asfalt, 
maons, ciment, metall, plástic, ...) en 
contra del predomini deis elements 
naturals emprats históricament, per 
exemple en les activitats agrícoles. fo
restáis, les construccions, etc. 

L'increnienr d'aquesta artificialit-
zació, que comporta reliminació de! 
sol, la cobertura vegetal i el pobla-
mcnt fluinístic associat ve determina
da per tres elements prmcipals: 

- L'expansió urbanística tant en 
els nuclis urbans com l'aparició 
de les zones residenciáis i els 

Cloenda del Debat Costa Brava al Teatre Municipal de Girona el 18 de desembre de 1976. 

equipaments de servéis i de lleurc 

que duen associats. 

— Uincrement de zoncs industriáis 

i els equipaments associats. 
- El desenvolupament d'una densa 

i creixent xarxa d'infraestructu-
res —de transport, energétiqíies, 
hidrauliques...— que sorgeixen 
per Cubrir les demandes del mo
del socioeconómic impcrani. 

Aquests e lements van prendrc 
forqia a partir deis anys seixanta, on es 
va fer evident el c re ixement d e -
mogratic. Segons les dades de l'Insti-
tut Cátala d'Estadística, l 'increment 
de la població de dret a les comar
ques gironines des del 1960 fíns a 
fany V)96 és del 58,9%, en contra 
d'un 15.7% des de! 1900 fms al 1960. 

De la costa a Vhttedor. 
La problemática amhicutal 
de la decada deis setanta 

Al final deis anys seixanta i inici deis 
setanta els principáis impactes es feren 
sentir sobretot en la franja htoral, pe! 
creixement urbanístic i l'allau immi-
gratori. Des de les Alberes, el Cap de 
Creus, la liadia de Roses, el Montgrí, 

fms al massis de Cadiretes, s'aixecaren 
edificacions en zones d'interés natural 
(zones humides -aiguamolls-, prime-
res línies de costa, masses forestáis...) 
anib la utilització de tipologies cons-
tructives niolt poc acurades amb l'en-
torn i la manca de previsió per al sa-
nejament i el tractament deis residus. 

A rinterior, els impactes es gene-
ravcn en les explotacions de gredes a 
la zona volcánica de la Garrotxa i el 
Girones, la contaminació de les ai-
gücs com el Ilac de Banyoles, les ur~ 
banitzacions a la zona de les Guille-
ries, les Gavarres, i els incendis en 
diverses comarques forestáis. 

La vcsposta ais impactes 

La preocupado per aquests impactes 

es traduí en l'aparició, l'any 1976, del 

LHInc blmic de ¡a ^^cstió de la iiatum alx 

Paisox Calalaiií, el faniós Naliira, ús o 

(ibús? La Insdtució Catalana d'Histó-

ria Natural, en la seva nova etapa ini

ciada l'any 1972, va saber aplegar 83 

autors (13! en la segona edició de 

1988) per assentar les bases ecológi-

ques, reflectir l'estat de la natura i 

plantejar propostes de gesdó. 
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CRONOLOGÍA 

1900 El 14 d'abril, fundació oficial de la Insíitució Catalana d'Histó-
ria Natural. 

1914 Primera exposició de bolets feta al Grup Escolar Girona perJoa-
quim Codina. 

1922 Excursió científica coMectiva de la ICHN a la comarca olotina. 

1926 Del 23 al 31 maig, XIV Congrés Geologic Internacional. Es visita 
la regió volcánica d'Olot {Sant fvliquel i Marcet Riba). 

1927 El 26 de juny, acte rememoratiu de l'excursió del XIV Congrés 

Internacional, 
1928 Un incendi crema 15.000 ha a les Gavan"es. 
1931 Regional Planning. Pía Regional de Catalunya. 
1934 El 4 d'abril, excursió del SIGMA a Catalunya (Montseny i diver

sos sectoiB de la Costa Brava). 
1936-39 Guerra Civil. 

1969 Creació del Col-legi Universitari de Girona. 
1972 Reactivado de la (nstittició Catalana d'HisIória Natural. 

Es crea la Societat Catalana de Micologia. 
1975 Aprovació del pía especial del fvlontseny. 
1976 £/ 7 d'agost, Salvem el Ter. Manifestado de 4.000 persones 

aTorroella. 

Campanya per ia salvaguarda deis aiguamolls empordane-
sos. 
Del 20 de novembre al 18 de desembre, Debat Costa Brava. 
Apareix el Uibre blanc de ¡a gesf/ó de la natura ais Paisas Ca-

taíans. 
El 22 de desembre es crea DEPANA 

1977 Congrés de Cultura Catalana. Actes de cloenda a Olot 

1980 Escreal'IAEDEN. 
1981 Es crea l'Associació de Naturalistes de Girona, GEDENA, 
1982 Líei de protecció de la zona volcánica de la Gan-otxa. 

1983 El 16 de juliol, es crema la Valí de Sant Daniel (1.200 iia), üei 
de declarado del Pare natural deis aiguamolls de i'Empordá. 

1986 El 19 de juliol, es cremen mes de 20,000 ha a l'AIt Empordá. 
1989 El 19 de juny, s'aprova el projecte de variant per Sant Daniel. 

Creació de l'Agrupació d'Entitats Naturalistes del Nord-esí de 
Catalunya. 

1990 Carta' adregada al president Pujo! per 43 institucions i entitats repre-
sentants del moviment conservacionista cátala. 

El 13 de desembre, manifestado contra la variant. 
1991 El 12 desembre, es crea la UdG. Xaaa entitats amb DEPANA. 

Carta al president Pujol, Creado del Departament de Medi Am
blen!. 

1992 Aprovació del PEIN. Es constitueix l'entitat Saivem Castell. 

1993 Creació de la lücendatura de ciéncies ambientáis. 
Inaugurado obres variant de la N-ll per Sant Daniel. 

1994 Es cremen 8.445 ha a les comarques gironines (Selva). 
1995 Tancament de la finca de can Üacfi a les Gavan-es. 
1998 Xaixa ecologista de les comarques gironines (16 entitats final 

any 99). Creació del Pare Natural del Cap de Creus. 

Presentació del Sistema d'informació del Patrimoni natural. 
Campanya contra les líníes d'alta tensió. 

1999 27 de novembre. Unificado de les competéncies de conserva
do natura al DMA. 

2000 Gratuitat accés autopista entre Girona Nord i Girona Sud. 

Segurament aqutsc va ser el cirt 
de sortida de les inquietuds mediam-
bientals i el Ilibre de cap^alera per ali
mentar tots els niovinieius socials, 
polícics i administratÍLis posteriors re-
ferents a la conservació de la natura 
ais Pai'sos Caralans, concepte nialaiira-
danieiit desapareguc amb la instauí'a-
ció de l'Estat de les autonomies. 

Tot JLisc es comeiii^avcn els pr i -
mers estudis al Col-iegi Universitari 
de Cíirona, pero Ja hi havia un debat 
social moit important, com es reflcc-
teix en els participants del Congrés 
de Cultura Catalana, el líebat Costa 
Brava, les campanyes de Salvem e! 
Ter, Salvem els Volcans... Anys mes 
tard, bona part deis seus participants 
s'lian vinculat o lian ociipat llocs de 
trebail Iligats a la planiflcació i la ges-
tió ambiental. 

L'any 1976 va teñir lloc el Debat 
Costa Brava, «concebut com una pla
taforma de discussió pública i oberta 
sobre la problemática del litoral», on 
participaren com a ponents 72 peí-so
nes i endtats, representants d'un ven-
tali social mok anipli i divers. Vine 
anys despi^és del debat. la Rci'isla dv 
Girona va dedicar-hi un dossier (núm. 
179), que, Juntament amb l'analisi que 
ta Ramón Fortiá en el ni'imero poste
rior deis aspectes d'ordenació i preser-
vació del territori, ofereix una pers-
pecdva poc opdmista peí que fa a la 
seva evolució. No ha existir una plani-
ficació territorial conjunta, el creixe-
ment urbanístic no s'ha atui'at i la pér-
dua de biodi\'ersitat, la fragmentació 
deis habitats, ha conrinuat, malgrat la 
protecció tardana -que no gesdó efec-
riva- d'aJguns deis seas espais mes em-

blemádcs. Sens dubte que han millorat 
alguns aspectes socials, economics i 
adhuc de sanejament i qualitat de les 
aigíies supei-ficials o les platges. 

Una altra plataforma va ser el 
Congrés de Cultura Catalana, realit-
zat entre els anys 1975-77, Í en con-
crec dins la Campanya de Salvaguarda 
del Patrimoni Natural, que va acon-
seguir, entre d'altres, iniciar el procés 
de protecció de la Zona Volcánica de 
la Garrotxa. El detonant havien estat 
les activitats niineres Iligades amb 
l'explotació deis materíals volcánics, i 
en concret les gredes del volcans. 
Aixó va comportar la pérdua d'una 
part del patrimoni geologic. la degra-
dació deis sistemes naturals i Tempo-
briment de la qualitat del paisatge. Ei 
resultar fou la campanya per a la sal
vaguarda del patrimoni geologic. que 
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va teñir el seu punt culminant a la 
cloenda del Congrés de Cultura Ca
talana, tancat a Oiot l'octubre de 
1977. Malgi-at que Tany 1982 es va 
aprovar la l!ei de protecció de la zona 
volcánica -peí Parlament de Catalu
nya i per unaniniitat-, fins al maig de 
l'any 1991 no es van aturar totalnient 
l<is extraccions de gredes i no es van 
disposar deis mecanismes adients per 
gestionar de forma correcta i integra
da l'espai protegit. 

Similar i mes emblemátic fou el 
procés per a la protecció deLs aiguamolls 
de l'Enipordá. amb niés ressó i partici
pado popular que Tanterior. Va acabar 
amb l'adquisició per part de la Genera-
litat de la finca propietat de la promoto
ra Port Llevant, que urbanitzava 525 ha 
d'aiguamolls al costat d'Empúria-brava. 
Si bé es van preser\'ar els aiguamolls de 
1 Alt Empordá, com a pare natural, no , 
va succeir el mateix amb els del Baix 
Emporda (salicorniars de la Platera, ai
guamolls de Pak). 

A les zones forestáis, com a la co-
niarca de la Selva, les denuncies es 
produien per la introdúcelo d'espécies 
exótiques i l'aplicació de metodes 
d explotació agressius, coni l'aterrassa-
nient i Tobertura indiscriminada de 
pistes forestáis, fet que comporta ris
cos d'erosió, l'increment d'incendis 
forestáis, h degradado de les comu-
nitats forestáis i deis hábitats asso-
ciats. Una conseqüéncia fou la cam-
panya contra les plantacions 
d'eucaliptus de l'empresa paperera 
Torras Hostench. 

El creixement de la industria, 
mes evident al Girones i a les planes 
del Ter, va comportar una expansió 
del sol urbá, e! tractament deficient 
de les seves emissions i l'increment 
de la mobilitat pesant. amb tots els 
impactes associats a la contaminació 
de les aigües i l'atmosfera, l'artificia-
lització de! medi, Tincrement del so-
roll i el consum d'energia. La mor-
taidat de peixos, Testiu de 1976, va 
ser el detonant de la campanya Sal-
vem el Ter que, amb la manifestado 

m 

de mes de 4.000 persones el 7 
d'agost a Torroella de Montgrí, es 
considera l'inici del moviment eco
logista. Torroella va esdevenir el pri
mer Uoc de trobada deis ecologistes 
deis Paísos Catalans. Al desembre del 
mateix any es crea la Lliga per la 
Defensa del Patrimoni Natural, DE
PANA, amb un ambit d'actuació a 
nivell del territori cátala. 

Els primers anys de la 
democracia (1980-1991) 

La recuperado de les iiistititcioiis 
i ¡'esperanza conservacionista 

L'any 1980 la Unió Internacional per 
la Naturalesa (UICN) publicü L'CÍ-
traiéi^ia mundial per la coiiscrmciá de la 
íialuralcsa, on es parla per primer cop 
del concepte de desenvolupament 
sostenible i es posava l'émfasi en la 
necessitat de conservar la natura i els 
recursos naturals per garandr la per-
vivencia de la humanitat. 

Sorrera de Mas Sabater, a Maganet de la Selva, 

en Tespai abans ocupat per una roureda mixta. 

A Catalunya tot just recuperavcm 
les institucions democratiques, els 
ajuntaments, el Parlament i la Gene-
ralitat. En aquesta etapa els primers 
ajuntaments dcmocrátics iniciaven la 
planificació de! seu terme municipal 
mitjanfant plans generáis o normes 
subsidiarles. Í\'! que fa a la Generali-
tat, es van fer passos en alguns aspee-
tes referents a la gestió i conservació 
de la flora i la fauna i els espais natu
rals, si bé es va mantenir la inercia del 
régim anterior en ámbits com el fo
restal, la gestió cinegética, etc. Per 
contra, el Padament de Catalunya va 
aprovar, entre els anys 1981-83, les 
primeres legislacions proteccionistes 
peí que la a espais reivindicats com la 
Zona Volcánica de la Garrotxa, els 
Aiguamolls de l'Empordá o l'inici de 
la regulació de les activitats extracti-
ves. Posteriorment, Fany 1985, 
s'aprová la Llei d'espais naturals, que 
marca la tónica deis anys segiients. 

Es crearen les primeres entitats i 
associacions conservacionistes de les 
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OBRES 

La majoria de les obres de referencia superen l'ámbit de les comarques gironines i es circumscriuen al territori cátala o ftns i tot ais Paísos Cata-
lans. Aixó ens obliga a deixar de banda altres treballs mes locáis de molt d'interés, si bé e!s podrem localitzar a partir d'algunes de les adreces 
electróniques que s'esmenten. Les obres apareixen en funció de la seva data de publicado o aparició, i no en ordre a ía seva significació. 

1976. Natura, ús o abús? Llibre blanc de la gestió 
de la natura ais Paísos Catalans. 

El punt de trobada i de sortida de molts especialistes vlnculats a 
la conservado de la natura. Un text que radiografía la situado del 
país a la década deis setanta i vuitanta, amb la descripdó de 
l'estat del medí i els seus recursos, l'aportació de criteris i bases 
per a la gestió de la natura en un moment ciau de la historia. Se-
gurament aquesta obra, impulsada per la Institució Catalana 
d'HIstória Natural, va ser el tret de sortida de les inquietuds me-
diambientals i el llibre de capgafera per alimentar tots els movi-
ments socials, polítics i administratius posteriors referents a la 
conservado de la natura ais Paísos Catalans. 

1993. El medi natural a les comarques gironines. 
L'estat de la qüestió 

Fruit deis diferents artides que es van anar generant a la Revista 
de Girona es va materialitzar aquest llibre blanc de la natura a les 
comarques de Girona, amb un resultats un xic desiguals. És del 
tot remarcable i d'una lectura molt agraída la dissecció realitzada 
per Ramón Fortiá en l'article introductori, on exposa la necessitat 
d'un debata l'entorn del nostre patrimoni natural. 

1984-1991. Historia natural deis Paísos Catalans 
Al llarg deis seus quinze volums es sintetitzen tots els coneixe-
ments, de molts autors, en els diferents ámbits de les déndes na-
turals: la geología, els sol, la fauna, la flora i vegetado, l'ecologia i 
els espais naturals, aquest darrer en un volum extra elaborat l'any 
1992. A banda deis antecedents histories i els conceptos generáis 
de cada disciplina, s'aporten les dades mes actuáis referents ais 
estudis realitzats a Catalunya en cadascuna de les temátiques. 

1996. Pía d'Espais d'interés Natural 
Si bé el PEIN es va aprovar l'any 1992, la seva publicado oficial 
novaaparéixerfinsal 1996, en un volum on s'aporta tota la infor

mado referent a cadascun deis 144 espais que componen el pía. 
Actualment, i a través de la web del Departament de Medi Am-
bient, es pot accedir a la informació escrita (http://www. gen-
cat .es/mediamb/pn/cpein.htm) o digitalltzada del pía 
(http://www.gencat.es/mediamb/sig/fpein.htm). 

1998. Sistema d'informacíó sobre el patrimoni natural. 
Aquest ambiciós projecte intenta aplicar determinats processos 
(inventari, avaluació, seguiment) a un conjunt d'elements d'infor
macíó (especies, hábitats, geótops, elements protegits) mitjangant 
una infraestmctura adequada i una organJtzació específica (equips 
de treball, coordinadors científics, procediments de treball), per 
obtenir productos útiis {cartografía temática, bases de dades) per 
a la presa de decisions i pera l'accés públic a la informado. 
En aquest moment la seva base de dades oferelx 
(http://www.gencat.es/mediamb/pn/2projectes.htm) informa-
cions molt valuoses, com el banc de dades de biodiversitat, la 
base de dades sobre elements protegits, i és d'esperar que será 
un deis elements de referencia obligada per a la consulta de pro-
pers treballs o projectes. 

1999. El vulcanisme prehistóric de Catalunya 
A desgrat de deixar molts altres treballs monográfics fets amb te
mes de flora, vegetado i fauna, aquest treball recopila en un sol 
volum totes les referéncies i dades corresponents al vulcanisme 
cátala, el qual té els seus majors exponents a la comarca de la 
Garrotxa, el Girones, la Selva i l'Empordá. 

1999. índex bibliográfic deis centres d'estudls 
de les Ierres de Girona. 

Aquest índex del Patronat Francesc Eiximenis (http://www. 
ddgi.es:8889/eiximen¡s/) permet accedir a la informació gene
rada per onze diferents centres d'estudls locáis de les comarques 
de Girona. 

comarques gironines: el novembre del 

i 980, la Institució Alt Enipordanesa 

per a ia Defensa i Estudi de la Natura 

( lAEDEN) i el gener i el mar^ de 

1981, l'Associació de Naturalistes de 

Girona (ANG) i el Grup d'Estiidi i 

Defensa de la Natura ( G E D E N A -

Ripol lés) , respect ivament . Fins a 

l'any 1990 es van crear una vintena 

d ' e n t i t a t s mes a m b i m p l a u t a c i ó 

d'ambit comarcal, les quals han dc-

senvolupat un paper actiu per vetllar 

i denunciar els impactes i les agres-

sions ambientáis que s'han produit 

en cadascun deis seus ámbits, com 

TAgrupació Naturalista i Ecologista 

de la Garrotxa (ANGX), l'Associa

ció de Defensa del Patrimoni Natu

ral de Banyoles i Comarca (LIM-

N O S ) , B I O R A M A i el Grup de 

Defensa del Ter a Osona, el Consell 

Assessor de Defensa del Medi Am-

b i e n t ( C A D M A ) a Torde ra , els 

Amics de les Gavarres, la Coordina

dora per la Salvaguarda del Mon t -

seny, etc. 

En aquesta etapa és on els grups i 

les entitats conservacionistes van te

ñir un paper mes destacat, a banda 

de les mobilitzacions conientades a 

http://www
http://www.gencat.es/mediamb/sig/fpein.htm
http://www.gencat.es/mediamb/pn/2projectes.htm
http://www
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la década anterior. Malgrat l'elevat 
nombre d'entitats i grups ecoiogistes 
locáis, aquescs no disposaven d'nna 
estrategia conjunta eníVont de poiíti-
ques, programes o actuacions mes 
globals. I és a les comarques gironi-
nes on s'iniciaren els primers intents 
d'unificar esfor^os. Així, Tany 1989 
es crea i'Agrupació d'Entitats Natu-
ralistes del Nord-Est de Catalunya, 
la qual, per contlictes interns, deixá 
d'actuar a final de l'any 1990. Poc 
després , s 'establí un nou in t en t , 
d'ámbit cátala, a l'entorn de DEPA
NA, on participaren TIAEDEN i 
l 'ANG com a membres de les co
marques gironines. Aquesta refunda-
ció de DEPANA com a auténtica 
Higa d'entitats fou capa^ de generar 
una auténtica pressió a la política 
ambiental de la Generalitat, i el seu 
millor exponent és la carta tramesa. 
per mes de quaranta entitats, el no -
vembre de 1990 al President de la 
Generalitat en la qual s'exposava el 
decáleg de les principáis mancances i 
reptes de la política ambiental, i el 
manifest de l'abril de 1991, on s'exi-
gia la creació d'una conselleria de 
Medi Ambient amb competéncies 
en la gestió del medi natural. 

A Girona. el CoMegi Universita-
ri -a banda de la formació deis estu-
diants del prmier cicle de biología, 
químiques- va contribuir a la conti-
nuació de treballs de recerca en el 
camp de la geología, la florísrica i la 
limnología, representats, entre d al-
tres, per Lluís Pallí, Lluis Polo, Lluís 
Vílar i l'equip de Caries Abellá. Va
ren contribuir amb l'aporfació d'ar-
ticles i dades a la necessitat de conéi-
xer i preservar determinats espais 
com els aiguaniolls empordanesos, la 
plana de la Selva, el massís de les 
Gavarres... Per la seva banda, a la 
Politécnica s'iníciaven treballs rela-
cíonats amb la contaminació de les 
aigües i la realitzacíó deis primers 
postgraus de gestió ambiental. 

Altres disciplines com la zoología 
van comprar amb nombrosos espe-

Peixos morts prop de la desembocadura del Ter, l'any 1976. 

cialistes o afeccíonats locáis que van 
anar aportant articles o treballs a tra
vés de la ICHN, o monograííes lo
cáis en temes d'ornitologia, herpe-
tologia, l ep idop te ro log ia , etc. A 
l'Emporda destaquen Jordi Sargatal i 
R a m ó n Fortia, Jenar Félix i Igor 
Grabolosa. A la Garrotxa, Josep Bas-
sols i Miquel Macias. A la Selva i el 
Girones Marti Boada i Lluís Motjé. 
Al Pía de l'Estany. josep Maria Mas-
sip. També es van comen^'ar a iniciar 
treballs mes amplis com els Victoria 
Vives sobre amííbis i réptils, o estu-
dis concrets de lepídópters per part 
d'Albert Masó. Pérez de Gregorio,... 

A l'any PXS4 i tíns al 1991 es ge
nera, amb la coordinació de Ramón 
Folch, una de les obres cabdals , 
Hisloria Niitiiml deis Paisas Caíalans; 
en quinze volums s'apleguen els co-
neixenients generáis, aplicats a Cata
lunya, sobre geología, sol, fauna, flo
ra, vegetació i ecología, i un volum 
posterior dedicat ais espais naturals. 

La insosteiiibililai 
del model ecotiómic 

El tét de recuperar les Ilibertats i les íns-
dtucions democratiques no va fer, pero, 
recular les problematiques ambientáis. 
El desenvolupajnent econónric, marcat 
per un model de creixement basat en 
Texplotació no sostenible deis recu¡-sos 
naturals, va generar la societat del be-
nestar, pero aquest no ha repercutit en 
una míllora de l'estat del medi i deis 
seus recursos natunil,s. 

El tort creixenieni urbanístic no 
s'atura, malgrat els plantejaments ur-
banístics. L'analisi comparativa del 
mapa digital d'usos del sol deis anys 
1987-1992 de l'lnstitut Cartográfic 
de Catalunya ens mostra un ciar in-
crement de les superficies urbanes, 
industriáis i comerciáis a r rea . En 
aquests cinc anys a les comarques gi
ronines és produí un increment supe
rior al 45%, corrcsponent a un total 
aproximat de 6.000 ha. 
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Les instal-lacions de Torras Hostench a Sarria de Ter, l'any 1960. 

La regress ió de les act ivira ts 
priniaries, sobretot peí que fa a l'ex-
plocació forestal, jiint anib la urba-
nització com a segones residencies 
en zones forestáis, i rincrenient de la 
mobilitat de la població. Iligat anib 
les caracteristiques d'uii clima niedi-
terrani , generaren un greu incre-
ment deis incendis forestáis. Com a 
mostra hi ha els cscius deis anys 1982 
i 1986 a la Valí de Sant Daniel i al 
niassís de l'Albera, en qué es crema-
ren mes de 21.000 ha. 

La necessicat de construir o d'ade-
quar les infraestructures viáries al mo-
de! de transport basat en el vehiclc 
privat obligava a transformar el terri-
tori per on s'establia la infraestructura, 
en lloc d"adaptar-la al medi, com seria 
dcsitjable ambientalment. Aixó com-
portava, a banda d'impactes ja esmen-
tats, elements de fragiiientació del ter-
r i to r i . La manca d 'una ver i tab le 
planificado territorial i l'aplicació pre
via d'estudis d'impacte ambiental a 
plans i projcctes podría haver evitat 
costos ambientalment innecessaris. La 
construcciü de la variant de la N-I l 
per la Valí de Sant Daniel, entre els 
anys 1990-93. al sen pas per Girona, 
n'és un bon exemple. Fou una de les 
obres amb mes contestació ciutadana 
de la decada i es van aportar alternati-
ves al tra^at, com raliiberament d'un 

tram de Tautopista i la construcció 
d'un tercer carril paraMel a aquesta. 
Ha calgut arribar a l'any 2000 per veu-
re com es recupera una part d'aquella 
proposta, amb uns costos econóniics 
mes alts i amb una transformació irre-
vei-sible de la Valí de Sant Daniel. 

Per altra banda, el turisnie s'ex-
pandia cap a Finterior i generava di
versos impactes a les zones d'alta 
muntanya, del Ripolles i la Cerdanya, 
i ais espais naturals protegits. La cons
trucció de les pistes d'esqui comporta 
la destrucció d'espais agroforestals, 
l ' increment del consum d'aigua, la 
urbani tzació i artificialització del 
medi amb infraestriictiires viáries, 
cnergetiques i de transports. Ais es
pais naturals protegits (ENP) apare-
gué el problema de la sobrefreqüenta-
ció, amb ¡"aparieió de circulació 
motor i tzada , els vehicles 4x4, les 
BTT, els abücanients incontrolats i les 
afectacions a les zones mes vulnera
bles. A la zona litoral i prelitoral, 
l'aparició deis camps de golt, l'incre
ment de ports esportius i els pares 
aquatics incrementa la demanda d'ai
gua, la urbanització encuberta de se
gones rt-sidéncies, la transformació i 
contaminació deis sois, l'alteració de 
la dinámica litoral... 

Si bé fms a la meitat deis anys vui-
tanta la majoria de les problemátiques i 

els estudis ambientáis es centraven en 
els espais rurals, cada vegada prenia mes 
for '̂a el medi ambient urba fruit deis 
hábits de consum i el malbaratament 
de recursos. Aquest model. que com-
portava la generació de residus urbans i 
industriáis, l'aparició d'abocadors in
controlats, la contaminació de IfS ai-
gües, comenta a sensibilitzar la pobla
ció enfront deis problenies ambientáis. 

La giobalització del medi 
ambient (1991-2000) 

A nivell internacional s'iniciava una 
presa de consciencia pels temes am
bientáis en sectors cada cop mes am-
plis de la població que va teñir el seu 
exponent mundial amb la celebrado 
a Rio de Janeiro de la Conferencia de 
les Nacions Unides per al Medi Am
bient i el Desenvoiupament, conegu-
da com la Cimera per la Terra, realit-
zada el j u n y de 1992 . Aques ta 
conferencia estava influida per la revi-
sió de l 'Estratégia Mundial per la 
Conservado de la Naturalesa, nova-
ment feta per la U I C N l'any 1990. 
amb el document Cuidan ¡a Tcira. 

A Rio es va aprovar el Conveni 
sobre la Diversitat Biológica o Biodi-
versitat, el qual ha anat generant es-

Oriol de Bolos i Capdevüa. 
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trategies per !;i conservació i ús soste-
nible de la diversitat biológica a escala 
paneuropea (1995), la Unió Europea 
(1998), l'Estac espanyol (1999) i Cata
lunya (en fase de redacció). 

Per altra banda la Unió Europea 
(UE) l'any 1992 aprova la Directiva 
Hábitats, Tinstrument mes important 
d'aplicació en tot el territori de la 
UE per a la conservació deis hábitats, 
les especies i la biodiversitat . Per 
complir la directiva es proposá, entre 
d'altres, la creació de la Xarxa Natura 
2000 a través de zones d'especial 
conservació, per tal de garantir el 
manteniment o el restablinient d'un 
estat de conservació favorable deis 
hábitats i les especies en la seva área 
de distribució natural. 

La Llei catalana d'espais naturals, 
de l'any I9K5, ja es va anticipar en 
bona mesura ais aspectes de la biodi
versitat. i un deis seus instruments 
mes actius és e! Pía d'Espais d'Interes 
Natural, conegut popularnient com 
el PEIN, el qual també ha servir de 
base per a l'elaboració de la proposta 
d'espais que formaran part de la Xar
xa Natura 2000. 

Aquest context internacional, les 
demandes de les entitats conservacio-
nistes i la problemática ambiental de
rivada de l'activital: urbana i industrial 
varen de te rminar la creació de la 
conselleria de Medi Ambient, Tany 
1991, la primera de l'Estat. Aquest fet 
va comportar la professionalització de 
les temátiques ambient.üs i que es dis-
posés d'una escala d'organisiiies i en
titats encarregades d'afrontar les pro-
blemátiques ambientáis. 

La creació del Departament de 
Medi Ambient va ser efectiva en la 
píanificació i gestió del sanejament de 
les aigües i els residus, pero insuficient 
peí que fa a la planificado i gestió del 
patrimoni namral. 

L'inici, l'any 1992, del pía de sa
nejament ha comportat fms al nio-
ment a les comarques gironines el 
tractament i millora de les aigües su-
pei-ficials; a final de l'any 1999 s'havia 

realitzat la construcció de 84 depura
dores , anib un cabal t ractat de 
454.301 m-'/dia i una pobiació sane-
jada corresponent a 446.565 habi-
tants. Quant a la qualitat de les plat-
ges, a la costa gironina es passá d'un 
percentatge del 65,8% l'any 1992 al 
93,2% l'any 1997. 

Peí que fa ais residus, es va procedir 
a l'eliniinació deis abocadors incontro-
lats i a la declarado de residus indus
triáis per part de les emprescs per td de 
revalorar-los, reduir-los o conduir-los 
Hn;ilment a abocador. A les comarques 
gironines es va passar d 'un total de 
234.502 tones declarades l'any 1994 
(un 7,72%) de] total a Catalunya) a 
535.947 (un 10,68%) del total a Cata
lunya) l'any 1999. Els principáis reptes 
pendencs son la reducció i eliminado 
deis residus especiáis juntament amb 
l'aplicació de les recoUides selccrives i el 
tractament deis residus organics com a 
conseqüéncia de les directrius europees. 

Referent al patrimoni natural es 
va procedir a l'aprovació del PEIN, 
l'any 1993, amb 144 espais a Catalu
nya, 28 deis quals a les comarques gi
ronines i la seva zona d'influéncia, 
que impl iquen una superficie de 

Incendi forestal a l'Albera.eIjuliolde 1986. 

202.489 ha. El fet que la planificado 
correspongLiés al non Departament de 
Medi Ambient i la gestió deis espais al 
Departament d'Agricultura, Ramade-
ria i Pesca, Iligat amb la insuficient 
dotació pressupostária de qué es dis-
posava va generar for^a critiques, i de
nota que la gesdó efectiva de la con
servació de la natura encara és molt 
deficient. La reivindicació histórica 
d'agrupar totes les competéncies rela-
tives a ia conservació de la natura 
(hoscos, flora, fauna i espais) ha hagut 
d'csperar fins a fma! de l'any 1999 
perqué sigiu una realitat sobre e! pa-
per. amb la creació d'una sola direcció 
general de Patrimoni Natural al D e 
partament de Medi Ambient, que es 
materialitzará a partir del 2000. 

Els niunicipis desenvoluparen po-
lítiques ambientáis de forma molt de
sigual, marcats molts cops per la man
ca de recursos i la necess i ta t de 
resoldre altres problemátiques socials 
o laboráis. S'instauraven progrcssiva-
mcnt les auditories ambientáis i s'es-
tablien les agendes XXI locáis. 

A banda deis resultats assolits 
aquesta darrera década es feu evident 
l'aparidó, per primer cop, de treballs 
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Incendi forestal al cap de Creus. 

i estudis elaboráis que pretcnien esta-
b]ir mecanismes de seguiment i ava-
luació íírácies a les noves tecnologies, 
coni Internet, i els sistemes d'infor-
niació geográfica. {Actiuilnient es pot 
radiografiar la situació del tL-rritori en 
aspectes com I'estat de les aigücs, els 
sois, la vegetació. la fauna, els hábi-
tats, les connexions bíológiqnes. etc. 
Aqüestes noves tecnologies rápida-
ment s'incorporen a rAdministració, 
al món iiniversitari i professional, i 
permeten i ens permetran en el fiitur 
diagnosticar I'estat del medi i poder 
constatar la seva evokició des de la 
perspectiva niés global a la mes pun
tual amb vistes a planificar i gestionar 
eficaínient). 

En aquesta época Girona ja tenia 
Universitar (UdG) i es mantenien les 
línies iniciades en els camps de la ge
ología, la botánica, la zoología, la 
lininoiogia, així com en les carreres 
técniqíies, i s'obrien els aspectes de 
geografía i territori. La consecució 
de la llicenciatura de ciéncies am
bientáis. I'anv 1993. així com la rea-

lització de niestratges dedicats a la 

gesuó ambiental, ebria un nou \'en-

tall de possibilitats en la formaeió i 

incorporació de professionals en el 

món de la tíestió i recerca ambiental. 

si bé encara és aviat per saber-ne els 
resultats. Es feia evident encara, una 
clara desconnexió del món universi-
tari amb les necessitats d'aportar pro-
ícssionais. trcballs de recerca i de ges-
tió aplicada a les demandes de! sector 
públic, industrial i de presa posició 
respecte a Testat i l ' evolució del 
medi. La manca de recursos i la seva 
Jovcntnt generaren, en part, una cer
ta tendencia a Tendogami;!. una si
tuació poc beneficiosa. 

Per la seva banda les entitats con-
servacionistes no van continuar el pa-
per desenvolupat a comentament deis 
anys noranta amb una coordinació a 
nivell cátala, i el projecte d'una nova 
DEPANA va fracassar. Aixó es va 
deure ais conflictes interns per ubi-
cnr-se en el nou context (qué calia 
fer: gestionar, reivindicar, professio-
nalitzar?) i perqué es depenia econó-
micament de rAdministració en con
venís i ajuts. 

Durant uns anys no es produí una 
activitat reivindicativa tan intensa 
com la de la década anterior, salvant 
casos concrets i emblematics com la 
campanya per la protecció del paratge 
de Casteü a Palamós, amb l'entitat 

Vaga de recollida tíe residus urbans a Girona, el marg del 2000. 
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Salvem Castell , const i tu ida l'rtny 
1992. En aquest període les entitats 
acabaren agafaiit un ventall de temes 
mes ampli, de carácter urbá, indus
trial, rural, etc. i, sense perdre el seu 
paper reivindicatiu, les entitats gironi-
nes es tornaren a agrupar l'any 1998, 
a través de la Xai^xa d'Entitats Ecolo-
gistes de les Comarques Gironines, 
anib 16 endtats membres. 

També es crearen les primeres 
fundacions dedicades a la compra i la 
gestió del territori, a imitació de la 
Narional Trust anglesa. Son la Funda-
ció Territori i Paisatge i la Fundació 
Natura, on algtnis deis seus gestors o 
patrons son persones molt \'incuiades 
ais moviments conservacionistes giro-
nins deis anys setanta. 

Apareixen cada cop mes empreses 
especialitzades en la planitlcació i la 
gesdó ambiental. Noniés en el canip 
de les endtats dedicades a l'educació 
ambiental se'n comptabiiitzaven 32 a 
les comarques gironines Tany 1999 
(el 23,3% de Catalunya). 

Es consoliden le.s administracions 
i el sector empresarial és cada cop 
mes conscient de les problematiques 
ambientáis; es disposa d'una uníversi-
tat i d'un teixit d'endtats prou ric i 
divers, pero el model socioeconomic 
no tendeix a la sostenibilitat. El sector 
tirbanísdc i les noves activitats tun'sd-
ques demanen cada cop mes superfi
cie per ubicar les infraestructures, i es 
produeix un procés de degradado 
continuada deis espais períurbans, 
malgrat que cada cop s'inicien mes 
processos per millorar la qualitat i el 
servei. 

La demanda de noves intrastruc-
tures viáries, energédques i hidráuli-
ques és cada día mes gran i sorgeixen 
projectes amb fortes connotacions 
ambientáis: peí que fa a les carreteres, 
la coiiiiexió de les vie.s de la xarxa li
toral entre la Costa Brava i el Mares-
nie {A-19), el projecte de Teix Man-
Ueu-Olot per Bracons, el tren d'alta 
velocitat, etc.; el transvasamcnt de 
Taigua de la conca del Ro ine a la 

Construcció de la variant de Sant Daniel, a Girona, l'any 1991. 

conca del Ter, en referencia a projec
tes hidráulics... Tal vegada les infraes
tructures mes polémiques del final de 
la década son les energétiques i de 
comunicació, com les ünies d'aka 
tensió i les antenes de telefonía mó-
bil. L'espurna ha saltat amb el projec
te de línia eléctrica de les Gavarres i 
ha seguit amb tots e!s traí^ats previstos 
per completar el mapa energétic, el 
L|ual no ha estat ni debatut ni con-
trastat anibientalment. 

Les activitats agnct)les i ramade-
res. cada cop mes marcades per la po
lítica agrícola europea, tendeixen a 
generar modek d'explotació intensiva 
amb l'increment de costos ambientáis 

peí que f;t al consum d'aigua i a la 
contaminació del scils i deis aqüifers. 
El sanejament deis aqüifers com a 
conseqiiéncia, entre d'aitres, de les 
activitats derivades de la industria ra-
niadera (sobretot del sector porcí) i 
de determinades prácdques agrícoles, 
amb l'ús excessiu de fertilitzants i 
pesücides, son alguns deis principáis 
reptes del segle vinent. 

A tall de cloenda 

El balauí; ambiental al llarg del segle 
XX a les comarques gironines apunta 
que si bé els temes ambientáis van 
sorgir a paitir de la década deis sei-



•«• I Í - ILVISTA 1.1L GlKONA c^ / ^ íía NUM. 200 MAH.-ÍUNV 2C 

ELMEDIAMBIENT 

BIBLIOGRAFÍA 

BOLOS, ORIOL DE i altres (1990). Flora. Manual deis Paisas 
Catalans. Editorial Pórtic, Barcelona. 

CAMPILLO i BESSES, Xavier {1994}. Les comarques d'alta muritanya 
com a émbit especific peraíestuói de /'estat del Medí Ambienta 
Catalunya. Document intern. Secretaria General del Departa-
ment de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

CAMPRODON, Jordi (1994), Les comarques de muntariya com a ám-
bit específíc per a l'estudi de l'estat del Medi Ambient a Catalu
nya. Document intern. Secretaria Genera! del Departament de 
Medi Ambient de ia Generalitatde Catalunya. 

DIVERSOS AUTORS (1979). Debat Costa Brava (ponéncies. comuni-
cacions i documents de ¡es ¡omades ceiebrades dei 20 de no-
vembre ai 18 de desembre de 1976). Cambra de Comerg I In
dustria de Girona.Girona. 

FOLCH i GtJILLÉN, Ramón (secretan redactor) 1976; Natura, ús o 
abús? Uibre blanc de ia ¿estió de ia natura ais Paisas Catalans. 
(2a edició revisada, 1988) Editorial Barcino, Barcelona. 

FOLCH, R. (director) (1984-1991). Historia natural deis Paísos Cata
lans. 15 volums Enciclopedia Catalana. 

FORTIÁ, Ramón (coordinador) (1993). El medi natural a les comar
ques ¿ironines. L'estat de la qüestió. 

GARCÍA, X. i altres (1979). El combat ecologista a Catalunya. Edicions 
62. Barcelona. 

Generalitat de Catalunya {1992). Cuidem la Terra. Una estrategia per 
viure de manera sostenibie. UICN-PNUMA-WWF. Departament 
de Medi Ambient. 

Generalitat de Catalunya (1993). Legislado ambiental de Catalunya. 
Departament de Medi Ambient. Barcelona. 

Generalitat de Catalunya (1996). Pía d'Espais d'lnterés Natural. De
partament de Medi Ambient. Barcelona. 

Generalitat de Catalunya (1999). Dadas del Medi Ambient a Catalu
nya 1999. Institut d'Estadística de Catalunya. Departament de 
Medi Ambient Barcelona. 

ICHN, 1987. Actuacions de ia Institució Catalana d'História Natural 
(1899-1987). 

LLÓRENTE, Gustavo A. I altres (1995). Atlas deis amfibis i réptiis de 
Catalunya i Andorra. Edicions El Brau. 

MALLARACH, JOsep Mana, (1998). El vulcanisme pret)istóric de Ca
talunya. Diputado de Girona. Girona. 

MARGALEF, Ramón (1974). Ecología. Edicions Omega. Barcelona. 
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xanta, del pósit heretat a priricipi de 

segle, és a les darreres décades que 

afloren les problematiques. C o m a 

resposta es generen niecanismes de 

control, segumienc o niininiització 

deis impactes, pero aquests no min-

ven i fins i tot incrementen la magni

tud, sense que es modifiqui el model 

económic basat en Texplotació no 

sostenibie deis recursos naturals. 

Durant el segle s'han anat adqui-

rint mes coneixements, des de tots 

els camps, el que ha permés elaborar 

unes diagnosis mes globals, acurades 

i interdisciplináries, les quals s'han 

tradui't en obres magncs com la Na-

tura, m o abús? o la Historia natitrnl 

deis Paisos Cdialaiis o L'csíat lic ¡a 

qüestió a les avuurquc.^ {¡iroiiiiics. Tot i 

que és disposen de prou dades Ü ele-

ments per analitzar i diagnosticar 

l'estat del medi ambient, no s'han t~i-

xat uns objectius de ílns on podem 

o volem arribar. Hauríem de saber 

respondre preguntes com: Quin és 

el nivell actual de consum de sol? 

Quins niecanismes tcnim per assolir-

lo? En quin punt ens trobem i on 

hem d'arribar? Quines dades, tre-

balls o estudis son necessaris per dis

posar de la informació, fer-ne el se-

gu iment i ob teni r les valoracions 

corresponents? 

La informació disponible encara 

no s'ha traduít en eines efectives per a 

una mülor planificació i gestió, no 

només d'espécies, hábitats o espais 

d'especial interés sino del terri tori 

sencer. Malgrat rexisténcia de la pla-

nitkació urbanística a partir deis anys 

80 i l'aparició deis estudis d'impacte 

ambiental , reahiient no s'aplica a 

plans o programes, sino a projectes 

concrets que teñen una repercussió 

mes amplia que la propia obra, com 

és el cas de les carreteres. 

De la ingenui'tat de pensar que la 

dictadura era la causant de tots els 

mals i que la democracia resoldria els 

conflictes ambientáis s'ha passat a una 

etapa d'una certa desactivació social, 

en qué els conflictes ambientáis no 

han minvat, resta el repte pendent 

d'integrar la gestió ambiental en tots 

els estaments socioeconómics i cal a.s-

sumir la necessitat d'assolir un desen-

vülupanient sostenibie real i no ficti-

ci. Usar, no pas abusar. 

Jaume Vicens i Perplnyá és bióleg. 


