
MGUA, NATURA I PARCS A LA COSTA BRAVA
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BIOLEGS I i4E’4BRES DE L’OBSERVATORI JUVENIL CULTURAL I lbmetre de costa urbanitzat, i que all~ on
NATURALISTA DE GIRONA no ho és, és degut principalment al fet que

.................. : el terreny és difícil d’urbanitzar; que mal-
grat la proteceió atoigada per la Generali-

I llarg de les fihimes dbcades,

A algtms indrets litorals de la
nostra demarcació s’han anat
protegint amb figurcs diverses i :

els espais més rellevants fins i tot han estat
alevats a categofia de Parc Natural, com el
dels Aignamolls de l’Alt Empordh (1983) 
el del Cap de Creus (1998); de Paratge Na-
tural d’Inter~s Nacional, com el de Pinya
de Rosa (2006); o d’Area Protegida, com les
illes Medes (1983). Aix6 no ens hanria d’es-
tranyar massa: el nostre país, situar a una
fiba del Mediterrani-hrea que ha estar de-
finida com un dels 25 «punts calents de la
biodiversitat» a nivell planetari: HYPER-
LINK htíp://wwmbiodiversityhotspots.orgi
http://wwtabiodiversityhotspots.org) , és
molt heterogeni quant a clima i paisatge i
divers en fauna i flora. I si ens cenú’em a les
comarques gironines, probablement cap
altra regló de la Península té tanta riquesa
biol6gica en tan poc espai, ni passa en
tants pocs quilbmetres dels estatges alpins
dels Pirineus axials fins a les planes inun
dables de l’Empordh. Perb malanrada-
ment, els valors naturals i paisatgístics no

s’han conservat de la mateixa manera ar- tel.ligbncia, el que ens ha dut a actuar san-
reu. se pensar massa en l’endemh?

Hem encetat l’arficle enarborant aigtms Aldo Leopold va escriure que la conser-
dels espais naturals protegits, precisament vació és l’estat d’harmonia entre l’home i el
perqub destaquen enmig de tanta penyora territori. Per6 perqu~ pugui haver-hi har-
que s’ha anat perdent pel camí. Vivim en monia hi ha d’haver una evohició pausada
un Principat que té el 39% delprimer qui : i ordenada, que és l’antítesi de l’onada

tata 24.000 ha de terrenys costaners que
estaven sentenciats a ésser urbanitzats, els
plans urbanísfics deis municipis dellitoral
sumaran més de 100.O00 habitatges durant
els propers anys, que cal afegir als que ja hi
haría previstos i pendents d’executar; i on
fins i tot el sector mrístic parla de saturació
al litoral i d’incompafibilitat d’aquesta sa-
turació amb els atractins que, paradoxai-
ment, són l’esquer del turisme a la Costa
Brava (Excaltur, 2005).

Ara que vénen temps de crisii que la fre-
nética activitat constructora afluixa, potser
seria convenient que reflexionéssim sobre
ali6 que ha passat en aquests darrers anys
a leN nostres comarques, i que podríem re-
sumir en una p~rdua creixent d’espais na
mrals, en la fragmantació dels restants i en
una banalització intensa de gran part del
territori. Com a societat hem volgut que a
tot arreu hi hagués de tot, sense adonar-
nos que aquest modal que sembla no tenir
aturador (p.ex, Pla director territorial de
l’Empordh), segurament acabarh compo~
tant la mort de la gallina dels ous d’or.., ha
estat manca d’~fica, doncs, o potser d’in-

transformadora desbocada que ha viscut
el nostre país des dels anys 60. És en aquest
context que creiem necessari un canvi de
paradigma i per aixb ens congratulem per
la futura declaració del Parc Natural del
Montgrí, les Medes i el BaixTer. Un Parc
que volem sencer, sense retallades i que
garanteixila protecció d’uns espais que,
malgrat tenir valors igualment singulars,
fins am han romhs desprotegits o simple-
ment han estat adornats amb la breu i fe
ble (<phtina)> d’Espais d’Inter~s Natural
(EIN).

És molt positiu que la plana del Baix
Empordh, amb els seus aiguamolls costa-
ners, els estanys dessecats que de tant en
tant ens fan membria dels seus antics do-
minis, les tan estbtiques closes, els idiogm-
crhtics arrossars iles oblidades dunes, gan-
deixi també d’unes figures de protecci6 per
als seus indrets emblem’atics. És, de fet, un
acte de desgreuge, que beneficiar~ no no-
més 1es plantes o els animais, sinó els eco-
sistemes en sentit amplii, sobretot, la po-
blació, els recursos econbmics d’un nou
modal de turisme i, esperem-ho, també el
riu Ter.

Des de temps immemoriais, el riu Ter ha
vertebrat aquest vaiuós territori, l’ha ferü-
litzat iha escampat la vida pels seus vorals.

Actualment es troba afectat per un sagnant
transvasan~ent cap a l’hrea metropolitana
de Barcelona, que s’emporta un percentat-
ge molt ~lgnificafiu dels sans cabals i que
magnifica els problemes de contam’mació
provocats pels abocaments que el riu rep.
Per a aquest tetritorila figura de Parc Natu-
ral hauña de servir també per avanqar rh
pidament cap a una reducció del transva-
sament d’aigna a Barcelona i cap a l’assoli-
ment d’un bon estat ecolbgic per al riu Ter,
tal com obliga la Directiva Marc de l’Aigua
de la Unió Europea, de propera entrada en
vigor. És per aquestes raons que EAteneu
s’ha adhetit recentment al manifest ~(Per
un Parc Natural del Montgrí, les Medes i el
Baix Ter sense retallades,, que reitera el
compromís amb aquest espai naturali que
el desi0a complet, amb tot l’kmbit propo-
sat. Un Parc que excloguiles zones de pla-
na com els arrossars de Pals esdevé un
parc ffagmentat iincomplet des del punt
de vista biol6gic, que a més a més podria
suposar un increment futur de la urbanit-
zació en indrets cabdals de conservar.

Tal com exposarem a la taula rodona
«Desenvofupament sostenible: la Costa
Brava com a exemple%, emmarcada en
l’exposició *~Reptes del segle XXI>) que ha
organitzat els Amics de la Unesco de Giro-
na i prevista per dimecres 19 a les 20h a
lía_ula Magna de la Casa de Cultura, espe
rem que l’opció finalment escollida sigui la
que garanteixi millor el respecte al nostre
tetritofi. Si hi ha d’haver alguna modifica-
ció als límits que proposa el projecte que
siguin per ampliar-he la superficie protegi-
da i no pas per retallar-la i esperem, així
mateix, que ben aviat signi una realitat
aquest nou Parc Natural ales comarques
gironines!
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