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Reptes de les ciutats que van ser viles marineres: l’exemple Roses

Ea mar és una font important
’ingressos a tot el món ja
ue ens proporciona produc-

tes pesquers i un lloc on desenvo-
lupar acfivitats turísfiques com la
pesca recreativa, el bany, la nata-
ció i elbusseig. A Catalunya, el tu-
risme representa més del 10% del
woducte interior brut ila majoria
de turistes pernocta ala costa per
gaudir de diferents acfivitats aqua-
fiques (bany, submarinisme, na-
vegació, etc.). La pesca, tot i tenir
poc pes econ6mic (menys de 1’1%
del woducte interior brut), té una
gran importancia sociocultural a
les viles marineres i sustenta bona
part de la seva idenfitat, tot i els
canvis que s’han prodff/t a les da-
rreres dbcades que han afavorit el
turisme en detñment de la pesca.

I~IU~T U.le, d~i IHI)I~In’IBUE entre
els ecosistemes marins i l’econo-
roja (turisme i pesca) és especial-
ment visible per6 al maten temps
frhgil a les ciutats litorals que fins
fa poc eren considerades viles ma-
rineres. Elmunicipi de Roses n’és
un ciar exemple. Es cert que gra-
cies al creixement econ6mic dels
anys 50, 60 i 70, amb l’arribada de
turistes i el desenvolupament de

la pesca, municipis com Roses va-
ren deixar enrere la pobresa de la
guerra i la postguerra. Per6 en els
darrers quaranta anys han aug-
mentat de manera espectacular el
nombre d’empadronats, d’establi-
ments turísfics, de noves cons-
truccions, d’amarratges per a em-
barcacions d’esbarjo, de visitants
i de capacitar de pesca. Aquest mo-
del de creixement basat en la
quantitat imposa obligat6riament
nombrosos reptes per almedi am-
bient, tant pel que fa als recursos
hídrics en relació al constant aug-
ment de consum d’aigua, com per
l’ecosistema marí, b~ siguin els
fons marins on es practica el sub-
marinisme, els recursos pesquers
o la qualitat de les algües de bany
(quan jusfament la mar és la veri-
table gavina dels ous d’or de mu-
nicipis turístics com Roses).
Aquest afany de sumar quanfitats
(turistes, habitants, cases o cap-

¢ep]az2te]ar el z]2odol
ecoz26z22ic per
ozio]2tai-]o cap a la

tures), en detñment de la qualitaL
no només obvia el principi basic
de la sostenibilitat dels ecosiste-
mes naturals, segons el qual els
recursos sobre els quals es basa
el turisme i la pesca són limitats i
per tant es poden esgotar o mal-
metre, sinó que és contrapro-
duent a llarg termini des del punt
de vista econ6mic, ja que no ga-
ranteix unes vendes sostenibles,
tal i com han reconegut econo-
mistes i els mateixos sectors eco-
n6mics, com per exemple Excel-
tur (associació que agrupa les
principals empreses turístiques
espanyoles).

El ereixement en quanfitat
comporta, a més, la p~rdua de
sensibilitat mediambiental, hist6-
rica i social per part dels vilalans,
i l’eliminació d’indrets que tenien
gran valor paisatgístic o cultural
que servien de reclam turísfic,
com arales planes on els bota ava-
raven (com per exemple la platja
de la Perola a Roses). Les platges
amb bots avarats només es man-
tenen actualment en alguns mu-
nicipis de la costa catalana, la cos-
ta vermella de Fran~a o la costa
italiana de la Toscana que es ba-
sen en eiturisme de qualitat. O la

p+rdua d’indrets emblematics d’a-
rran de mar, com per exemple
l’antiga pla~:a del peix de Roses
-on els avantpassats pescadorsve-
nien les captures-, actaahnent re-
convertida en un aparcament de
gesfió privada que cobra peatge,
incl6s als residents, i que esta
acompanyada per una platja arti-
ficial que la tramuntana i ronatge
erosiona constantment, recor-
dant-nos que naturalment alla no
hihavia de sen O la degradació del
centre hist6ric. Sortosament,
llocs de gran valor hist6ric i natu-
ral com la ciutadella o la costa in-
tegrada al Parc Natural de Cap de
Creus, que havien estat amena-
9ats al anys 60 per projectes ur-
banístics, han estat preservats de
les construccions, malgrat que en
alguns casos -com la cintadella-
alx6 va ser possible no pas per ini-
ciativa dels consistoris locals sinó
per inducció de fofa. L’oblit de la
qualitat és patent fins als petits de-
taUs, com ara forqa car tells de res-
taurants on les ganlbes, recrema-
des pel sol, han patit una mutació
que els fa semblar llugos australs,
o l’enva/ment dels carrers per sou-
venirs barats.

Finalment, crec que el reptes

de gesfió ambiental que imposen
els problemes derivats del modeI
de creixement en quantitat a mu-
nicipis com Roses no poden ser
abordats ni assimilats facilment
pels seus habitants, polítics i t+c-
nics locals, ni pels científics (en-
tre els quals m’incloc jo mateix).

Per tot alx6 crec que és urgent
replantejar completament el mo-
del econ6mic de municipis com
Roses per orientar-lo cap ala qua-
litat, el que implica un canvi de
mentalitat i entendre que no cal
ser una ciutat per tenir +xit. La re-
cent transformació en cintats del
que fins fa poc eren viles marine-
res afegeix nous reptes pel medi
ambient que s’haurien de refle-
xionar des d’una perspectiva in-
novadora i que vagi més enlla d’un
pla territorial, tot i implicant po[í_
tics, empresaris, t~cnicsivilatans,
tot i escoltant la veu dels científics.
Altrament, crec que la sostenibili-
tat ambiental, econ6mica i social,
almenys des d’un punt de vista lo-
cal, no esta garantida.
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