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JUSTIFICACIO

En els avalots de subsistencia de l'Europa deis segles XVII i
XVIII, que s'adrecaven sobretot contra els acaparadors i especuladors
culpables de la manca de fariña o la puja'del seu preu, a la gent
amotinada li bastaven nocions d'ética económica que estaven a l'abast de
qualsevol artesa o camperol. Aqüestes, nocions básiques, ámpliament
compartides com a part del "sentit comú" popular, son el que
rhistoriador británic Edward P. Thompson va anomenar economía moral
de la multitud, i es pot dir que els moviments socials de les societats
preindustrials - i una part deis moviments socials contemporanis també—
no han requerit mes que aquesta mena de nocions elementáis.

A les societats complexes i tecnificades de la nostra época, en
canvi, els moviments de protesta necessiten sovint especialistes des de les
fases iniciáis de la protesta. Els veíns d'una incineradora poden detectar
males olors, pero per esbrinar si els gasos que les provoquen son, a mes
de desagradables, nocius per a la salut, els caldrá la intervenció de
químics, metges i altres experts. ¿Com detectar la perillositat d'una
central nuclear o de l'escalfament de la superficie de la Terra si no és
amb procediments i artefactes científícs? ¿Com evitar la destrucció d'un
ecosistema o d'un paisatge per determinades actuacions de política
territorial i viária si no és mitjancant estudis professionals acurats de la
legislado i les normatives existents, així com deis propis ecosistemes
amenacats?

La industrialització i modemització de les societats occidentals han
creat un món on el malestar i la reivindicació contra les seves causes
requereixen capacitats científíco-técniques i coneixements jurídics -entre
altrés—que no tothom té. Aquesta dimensió deis moviments populars
s'intueix a primera vista, pero no ha estat objecte de gaire estudis
sociológics. El propósit de la present recerca és aproximar-se a aquest
fenómen.

Mirat des d'un determinat angle, aquest estudi aborda un aspecte
destacat de les relacions entre ciencia i societat, o, per ser mes exactes,
entre coneixements especialitzats i societat. Hi ha un acord general sobre
un fet obvi: la importancia del coneixement en les societats avancades. Es
parla de "societat de la informado" i de "societat del coneixement".
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L'educado formal ha adquirit un pes destacadissim: els sabers, teórics i
práctics, que es necessiten per fer funcionar la societat, no es poden
adquirir mitjancant aprenentatges elementáis en el curs de les activitats
quotidianes. La complexitat d! aquests sabers obliga a travessar llargs
itineraris formatius, en institucions especialidades, per assimilar-los.
Aquests sabers, d'altra banda, s'han especialitzat molt. Vivim en una
societat d'experts especialitzats que s'han format per ser competents en
aspectes parceHaris de la realitat.

Els moviments populars de protesta s'enfronten sovint a situacions
complexes per a les quals no basta el saber elemental del sentit comú.
¿Com arriben aquests moviments a dotar-se de les capacitáis científico-
técniques que necessiten per culminar amb éxit els seus objectius? Hem
optat per estudiar només els moviments ambientalistes, on el paper del
saber especialitzat és mes manifest. Com va dir Manuel Sacristán,
l'ecologísme es pot descriure com T autocrítica de la ciencia moderna".
Efectivament, L'ecologisme s'ha plantejat l'examen deis efectes sobre els
ecosistemes i, de retruc, sobre la vida de les persones, de la massiva
intervenció humana en el medi natural des de la revolució industrial - és
a dir, en el periode d'aplicació de les innovacions técniques derivades del
progrés científíc. Les descobertes que hem fet en el curs d'aquesta
recerca no només ens semblen justificar l'esforc esmercat peí que fa ais
moviments ambientalistes. També es poden interpretar com a descobertes
aplicables a altres moviments socials i, mes en general, com a
conclusions interessants. de cara a un coneixement mes aprofiindit de
Fexercici de la partícipació ciutadana en la vida social, i, per tant, en la
teoría de la democracia.
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METODOLOGÍA IFONTS

La recerca s'ha basat en 27 entrevistes en profunditat (amb 30
entrevistats). Es tracta, dones, d'una recerca qualitativa. L'opció per
aquesta metodología ha estat determinada peí carácter mateix de. la
recerca i del seu objecte. Tractant-se d'un tema prácticament inexplorat,
en qué no ni ha cap teoria elaborada ni cap documentado extensa sobre el
fenómen, la tasca deis investigadors ha de consistir en una primera
aproximado que ajudi a construir el marc conceptual i teóric.

Per aquesta fínalitat hem procedit comencant per fer tres
entrevistes exploratones amb persones que, peí seu paper clau en els
processos estudiáis, ens podien donar les coordenades básiques i ajudar-
nos a bastir els primers conceptes i hipótesis de treball, així com la
primera llista de possibles entrevistats. Cal destacar l'ajut inestimable
proporcionat per Enríe Tello, Raül Valls i Josep Sánchez Cervelló en
aquesta fase. Les entrevistes exploratones ens han portat a identificar
alguns deis fócus principáis d'interés de la nostra recerca: 1) la idea que
ni ha dues maneres de fer ciencia i aplicar-la a les polítiques publiques,
dos paradigmes diferents que determinen moltes diferencies teóriques i
practiques: les hem anomenat "les dues cultures científiques"; 2) el paper
destacat deis experts (científics, técnics superiors, juristes, etc.) en les
mobilitzacions populars estudiades; 3) els processos d'interacció entre
aquests experts, els activistes i la ciutadania afectada per les
mobilitzacions, i l'aprenentatge que se n'ha derivat per a tots els actors
implicats. A partir d'aixó vam construir un esquema básic que ens servís
de guia per fer les entrevistes própiament dites.

La llista deis informants per entrevistar es va elaborar a partir de
les converses exploratones a l'inici de la recerca. El criteri de selecció va
ser triar, primer, persones del món científic i técnic que haguessin
intervingut, com a protagonistes o com a assessors, en els moviments
socials o en administracions, publiques; segon, militants ecologistes;
tercer, activistes de moviments veinals o territorials; i quart, técnics de les
administracions locáis. Essent l'objecte de la recerca les interaccions
entre tots aquests actors, calía dissenyar perfils que corresponguessin a
aquesta tipología. A mesura que la recerca avancava, vam anar corregint
la llista inicial a resultes de les entrevistes que anávem fent i que ens



8 Experts i moviments ambientalistes

transnacionalment de comunitats basades en el coneixement", és a dir,
grups vinculats per damunt de les fronteres d'especialistes que ofereixen
assessorament técnic ais encarregats de prendre les decisions polítiques
(Hannigan 1995:86). Aqüestes classificacions, pero, deixen de banda la
vinculació deis experts amb uns o altres interessos socials, i per aixó ens
han resultat poc útüs heurísticament En el camp de la sociologia
ambiental ens hem inspirat també de J. David Tábara (1996 i 1999), que
fa aportacions valuoses a la qüestió de la percepció social i a la
intervenció social en els problemes de medi ambient.

• ••. La sociologia deis moviments socials aporta també algunes
observacions escadusseres sobre el paper del saber en els moviments
ambientalistes, com és el cas de Kriesi et al (1995). Per al tema de les
dues cultures científíques hi ha des de fa alguns anys diverses aportacions
a la crítica del paradigma tradicional a partir de visions holístiques i
sistémiques (Rolando García 1988 i 1994; Enrique Leff, comp. 1994;
Gadgü-Guha 1995; Funtowicz-Ravetz 1994 i 1999; Alan Irwin 2001;
Forsyth 2003). Sobre el paper deis técnics en general en l'esfera
productiva, hem revisat Perrow (1991). I per a la reflexio sobre la ciencia
i les seves aplicacions hem recuperat la lectura clássica de Robert Merton
(1970 i 1973); ..: ..-; .

Algunes precisions terminolbgiques

Experts. Utilitzem el terme "expert" en el sentit d'especialista en
alguna disciplina técnica o científica o en el camp del dret i les ciéncies
SOCials. .. : :

Tecnociéncia. Hem adoptat.aquest neologisme introduit peí filósof
belga Gilbert Hottois per indicar el complex constituit per la ciencia
contemporania i les seves aplicacions técniques. "'Tecnociéncia' posa en
evidencia dos trets: la indissolubilitat deis dos pols, el teóric i el técnico-
operatiu; i la primada última de la técnica sobre la teoría" (Hottois
1984:60). Si no el terme, sí la idea-com recorda el propi Hottois—va ser
formulada abans peí clássic de la filosofía de la técnica, Jacques Ellul,
que deia que "la técnica se sitúa cap endavant {en amont) i cap enrera {en
aval) de la ciencia" (Ellul 1977:141). L'ús en el present text del terme
"tecnociéncia" no implica acceptar les tesis d'aquests autors (ni les
d'altres que també l'han utilitzat, com Bruno Latour). Potser alió que
convé millor al nostre ús del terme és aquesta idea que la técnica "se sitúa
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seva lluita ha estat -mes que les altres—sota els focus de l'atenció
pública, i els havia obligat ja abans a una tasca d'autoexamen. Algunes de
les declaracions deis entrevistáis, com podran constatar els lectors,
revelen una maduresa reflexiva considerable, fins i tot en el terreny
sociologic. Alhora érem conscients que aquesta riquesa reflexiva podia
distorsionar els resultats de Tenquesta, introduint-hi interpretacions
subjectives que podien ocultar alguns aspectes o donar un biaix personal
al testimoni. De tota manera, és evident que les interpretacions deis actors
socials son elements importants per comprendre alió que fan aquests
actors. Del que es tracta, per ais investigadora, és de saber distingir els
fets objectius de les interpretacions, i les conclusions que se'n poden
treure en cada cas. D'acord amb aquesta constatació, som conscients que
hem treballat amb un material empine que no ens permet treure certes
conclusions degut, precisament, a aquest subjectivisme inherent al
métode.

A diferencia d'altres recerques qualitatives, en qué alió que es
busca es trencar les barreres inhibidores de l'espontaneítat de la persona
entrevistada (per exemple, en recerques en qué és important detectar les
actituds personáis reals, mes enllá de les mascares que els entrevistáis
poden posar-se), aquí el que buscávem eren elements menys personáis,
mes objectius. Aixó ens ha permés abordar les entrevistes amb una certa
despreocupació peí clima psicológic susceptible de facilitar el
desencadenament del "corrent de la consciéncia" o del "discurs
automátic" amb el mínim d'inhibicions. Per exemple, una estrategia que
hem utilitzat és deixar parlar els entrevistáis primer de manera molt lliure,
sense fer preguntes massa defínides, a fi de copsar les preocupacions i
reflexions espontánies; i si els temes que ens interessaven mes no eren
explicats, aleshores interveníem amb preguntes molt concretes i directes,
i fíns i tot amb formulacions explicatives, destinades a verificar si
l'entrevistat hi estava d'acord. El risc de desfigurar el seu pensament
venia compensat per la finalitat de la recerca, que era descobrir trets
objectius del fenómen estudiat. En tot cas, establir un clima de confianca
des de 1'inici i generar ira corrent d'empatia ens ha facilitat sovint que
l'entrevistat s'hagi lliurat amb mes intensitat narrativa i reflexiva.

La part de subjectivisme que limita el valor deis resultats que
s'ofereixen a continuado no és, pero, un obstacle per a l'objectiu buscat.
Per validar certes informacions, hem utilitzat procediments de
contrastació amb testimonis de diferents persones, o triangulado. També
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hem ates a les contradiccions en les declaracions deis propis entrevistats,
i hem buscat maneres de treure'n l'entrellat. Hem recorregut a documents
escrits i pagines-w¿ (manifestos, declaracions i documentació diversa de
plataformes o altres entitats) i a estudis anteriors ja publicats. El fet de
comptar en alguns casos només amb testimonis d'una de les parts en litigi
-en un estudi que contraposa sobretot dues visions del món i de la
ciencia—limita óbviament les conclusions que es poden treure. Pero no
exclou la possibilitat de treure conclusions. Ens ha faJtat temps i recursos
per contrastar algunes afírmacions deis nostres entrevistáis, de manera
que ens queden molts interrogants sense resoldre. Tot i així, la massa deis
testimonis recollits, la seva contrastado reciproca, la coherencia deis
testimonis -sovint molt diversos—semblen suficients per acceptar com a
mitjanament plausible la imatge que hem aconseguit construir de
l'objecte de la recerca. A les Conclusions es recull aquesta imatge, que
presentem com un punt de partida per a estudis mes aprofundits.

Ara bé, si la nostra recerca no resol de manera ben documentada
aquests interrogants i altres de semblants, en canvi sí que detecta
tendéncies amb un grau sufícient de plausibilitat per fer-ne la base
d'ulteriors estudis. El seu propósit ha estat mes exploratori que altra cosa,
i la seva finalitat ha estat formular hipótesis raonablement fonamentades
que constitueixin un primer mapa conceptual per a ulteriors estudis.
Esperem haver estat capacos de determinar els aspectes principáis del
tema estudiat, i les seves articulacions fonamentals, i haver dibuixat un
marc conceptual i teóric, provisional i incomplet, pero heurísticament
fecund, que serveixi per avancar cap a un coneixement mes aprofimdit
amb métodes mes objectius sobre una base empírica mes amplia. Ens ha
guiat la idea que "els métodes qualitatius teñen mes inclinado a
comprendre, a detectar comportaments, processos o models teórícs que
no a descriure sistemáticament, mesurar o comparar" (Kaufmann 1996:
25-26).

Ens hem mogut en tres ámbits temátics i geográfícs ben
diferenciats: 1) les mobilitzacions del baix Ebre contra el Pía Hidrológic
Nacional i per una nova cultura de Taigua; 2) la participado popular en la
definido i aplicació de la política de residus a Tarea metropolitana de
Barcelona; i 3) la defensa del patrimoni natural enfront de la política
territorial, viária i urbanística a les comarques gironines. Només hem
entrevistat membres d'algunes organitzacions ecologistes -les implicades
en els casos examinats—, i n'han quedat fora moltes altres, molt
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importants i que podrien haver resultat igualment pertinents per al tema
general estudiat. Tampoc aqüestes tres árees no esgoten les teraátiques
ambientáis del país. Pero es pot dir que ofereixen una pluralitat de
situacions que permet identificar i analitzar un ventall prou variat de
facetes de la problemática estudiada.

El treball es completa amb r explorado de documents i manifestos
generats pels moviments, on es podien trobar alguns deis plantejaments
que ens interessaven, així com de llibres i estudis publicáis sobre les
mobilitzacions del baix Ebre, sobre la política de residus i sobre la lluita
contra el túnel de Bracons, i págines-we¿ deis moviments. Hem examinat
ponéncies de les Jornades i Congressos, i memóries de les entitats
competents sobre residus.

Una limitado del treball és no haver entrevistat técnics ni gestors
de les administración s, amb una sola excepció. Aixó no afecta a les
conclusions sobre l'aprenentatge social ni sobre 1'articulado entre
mobilitzacions socials i sabers científícs; En canvi, limita les que es
puguin treure sobre el paper respectiu de la societat civil i l'Estat en els
progressos cap a la sostenibilitat. En aquest punt, la recerca és una
primera aproximació que ha de ser completada. D'altra banda, els casos
estudiáis aquí no permeten generalitzacions peí que fa ais gestors i técnics
públics en tots els temes ambientáis - i afortiori en temes no ambientáis.
Ens hem autolimitat a qüestions on hi ha hagut grups i plataformes
cíviques i populars que hi han tingut alguna intervenció activa.

La bibliografía sobre el tema és escassa, pero no inexistent. El
Uibre de Hannigan (1995) ens ha posat sobre la pista d'autors que han
estudiat el paper deis científícs i técnics en els moviments ambientalistes.
Palmlund (1992) parla deis "rols genérics" involucráis en aquests
moviments; a) afectats pels riscos, b) generadors deis riscos, c) defensors
deis afectats, d) investigadora e) arbitres i J) informadors . (i
amplificadors). Es pot observar que els experts cobreixen els quatre
darrers rols. Susskind (1994) parla de "rols primaris científícs",
enumerant-ne els següents: descobridors de tendéncies, constructors de
teories, contrastadors de teories, divulgadors científícs i analistes de
mesures aplicades. Haas (1992) introdueix la noció interessant de
"comunitats epistémiques", que ell entén com a comunitats
interaacionals; el concepte, pero, es pot aplicar a ámbits mes reduits. Les
comunitats epistémiques son, per Haas, "xarxes organitzades
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transnacionalment de comunitats basades en el coneixement", és a dir,
grups vinculats per damunt de les fronteres d'especialistes que ofereixen
assessorament técnic ais encarregats de prendre les decisions polítiques
(Hannigan 1995:86). Aqüestes classificacions, pero, deixen de banda la
vincuíació deis experts amb uns o altres interessos socials, i per aixó ens
han resultat poc útils heurísticament En el camp de la sociología
ambiental ens hem inspirat també de J. David Tábara (1996 i 1999), que
fa aportacions valuoses a la qüestió de la percepció social i a la
intervenció social en els problemes de medi ambient.

La sociología deis moviments socials aporta també algunes
observacions escadusseres sobre el paper del saber en els moviments
ambientalistes, com és el cas de Kriesi et al. (1995). Per al tema de les
dues cultures científíques hi ha des de fa alguns anys diverses aportacions
a la crítica del paradigma tradicional a partir de visions holístiques i
sistémiques (Rolando García 1988 i 1994; Enrique Leff, comp. 1994;
Gadgil-Guha 1995; Funtowicz-Ravetz 1994 i 1999; Alan Irwin 2001;
Forsyth 2003). Sobre el paper deis técnics en general en Pesfera
productiva, hem revisat Perrow (1991). I per a la reflexió sobre la ciencia
i les seves aplicacions hem recuperat la lectura clássica de Robert Merton
(1970 i 1973).

Algunes precisions terminolbgiques

Experts. Utilitzem el terme "expert" en el sentit d'especialista en
alguna disciplina técnica o científica o en el camp del dret i les ciéncies
socials.

Tecnociéncia. Hem adoptat aquest neologisme introduit peí filósof
belga Gilbert Hottois per indicar el complex constituit per la ciencia
contemporánia i les seves aplicacions técniques. '"Tecnociéncia' posa en
evidencia dos trets: la indissolubilitat deis dos pols, el teóric i el técnico-
operatiu; i la primada última de la técnica sobre la teoría" (Hottois
1984:60).JSi no el terme, sí la idea -com recorda el propi Hottois—va ser
formulada abans peí clássic de la filosofía de la técnica, Jacques Ellul,
que deia que "la técnica se sitúa cap endavant {en amont) i cap enrera {en
aval) de la ciencia" (Ellul 1977:141). L'ús en el present text del terme
"tecnociéncia" no implica acceptar les tesis d'aquests autors (ni les
d'altres que també Phan utilitzat, com Bruno Latour). Potser alió que
convé millor al nostre ús del terme és aquesta idea que la técnica "se sitúa
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cap endavant i cap enrera" de la ciencia, és a dir, precedeix, inspira i fa
possible la recerca teórica (¿algú pot imaginar la ciencia actual sense els
sofisticáis artefactes técnics que fan possible 1' observació i
1' experimentació?) i també la segueix perqué és configurada pels nous
descobriments de la ciencia.

Paradigma. Aquí utilitzarem el tenne "paradigma" no en el sentit
estríete de Thomas Kuhn, referít al coneixement teóric, sino mes en
general, Jncloent-hi les aplicacions de la técnica. Tanmateix, compleix
totes les condicions deis paradigmes de Kuhn. També els paradigmes
"analític" i "ecológic" (veure § 2.4) son acceptats, cadascun d'ells, per
parts distintes de la comunitat científica, i els cultivadors de la
tecnociéncia investiguen o. apliquen coneixements en el marc del
paradigma escollit. En segon lloc, son igiialment oberts, en el sentit que al
seu interior hi caben moltes investigacions i intervencions practiques molt
diverses. I, fínalment, es troben en situació competitiva entre ells en una
época de crisi i canvi de paradigma (o de "model", com diu un deis
científics entrevistats). (Cf. Kuhn 1971.)

La mostra

Les entrevistes han estat entrevistes en profunditat, gravades quasi
totes, d'una duració mitjana d'una hora. Deis 30 entrevistats, 12 es poden
considerar experts i els altres 18 activistes, membres de grups ecologistes
o veínals o técnics municipals, tot i que de vegades és difícil fer la
distinció. Els enumerem a continuado amb la sigla utilitzada en les
citacions del text i una breu caracterització professional, personal i, si
s'escau, militant.

E b r e . , , . . - : •
NP Narcís Pratt catedrátic d'Ecología a la UB, un deis fiindadors de

la Fundado per una Nova Cultura de 1'Aigua
Cí Caries Ibáñez, ecóleg, membre de SEO-Birdlife i un deis

, íundadors de la PDE i de la Fundació per una Nova Cultura de
1'Aigua ,

AC Antoni Cánido, hidrogeóleg, membre de SEO-Birdlife
MT Manolo Tomás, 48 anys, empleat públie a la xarxa de carreteres,

activista i portaveu de la PDE
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AA Ángel Aznar, 53 anys, enginyer técnic d'obres publiques,
exerceix com a professor de Primaria, activista de la PDE - =

FL Francesa Lanosa, 48 anys, llicenciat en Psicología, Filosofía i
Teología/ Ha fet classes de psicología a la UAB i actualment és
professor de Filosofía a batxillerat. Regidor de l'ajuntament de
Tortosa per ICV-EUiA

JMG Javier Martínez Gil, catedrátic de Geología de la Universitat de
Saragossa, activista de COAGRET i un deis ftindadors de la
Fundació per una Nova Cultura de Y Aigua

Comarques gjrónines
JMM Josep Ma Mallarach, 49 anys¿ geóleg ambiental, ha fet un máster

de Ciéncies Ambientáis ais Estats Units, ex-director del Pare
Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, consultor ambiental
i professor del doctorat de Medi Ambient de la UdG

XB Xavier Béjar, 38 anys, bióleg autodidacta, amb formació en
Educació Ambiental, i títol d'animador sociocultural i de
Pedagogía Social, un deis activistes destacats de Salvem les Valls

SN Sergi Nuss, llicenciat en Ciéncies Ambientáis per la UdG (estudis
previs de Biología). President de l'ANG

MB Marta Ballllosera, 33 anys, llicenciada en Ciéncies Ambientáis
(estudis previs de Farmacia), cap visible de la IAEDÉN i de
Salvem l'Empordá

EP Enric Pardo, 38 anys, estudis d'enginyeria técnica, treballa a
r Hospital de Girona en electromedicina, regidor de Medi
Ambient de rajuntament de Girona per ICV-EUiA

RV Raül Valls, estudis de Filosofía i Ciéncies de 1'Educació, un deis
activistes destacáis de Salvem les Valls

JC Jaume Cabanas, 43 anys, agent comercial i xofer-repartidor,
membre de l'associació de veins i regidor de rajuntament de
Joanetes per ERC i un deis activistes destacats de Salvem les
Valls

AB Anna Burrassó, llicenciada en Filología Clássica, activista i ex-
presidenta ide TANG

RB Rafe! Bonillo, membre fundador de Salvem Castell i activista.
Bióleg i responsable d'una deixalleria móbil al Baix Émpordá.
Membre de la Comissió de la Dignitat

10
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Residus .
SR Salvador Rueda, llicenciat en Biología i Psicología, diplomat en

enginyeria ambiental i enginyeria energética. Ha treballat per
administracions municipals (Sant Adriá i Barcelona), per a la
Conselleria de Medi Ambient (amb Albert Vilalta) i per a la
Entitat Metropolitana de Medi Ambient. Ha elaborat el Programa
de Gestió de Residus Especiáis i Residus Municipals i el
Programa Metropolita de Gestió de Residus. Treballa a 1*Agencia
Local d' Ecología Urbana

JLM Josep Lluís Moner, implicat des de fa molts anys en construir una
opció cívica de Tecologisme cátala. Estudis de Geología. És
membre fundador del Centre d'Ecologia i Projectes Altematius
(CEPA) i de la Federació d'Entitats Ecologistes de Catalunya. És
coautor del model Residu Mínim de recollida selectiva i gestió
sostenbible deis residus municipals. Treballa al Pía de Medi
Ambient de la UPC

IP Ignasi Puig Ventosa, 31 anys, enginyer industrial, ha fet un
máster sobre modelització ambiental al Regne Unit, está fent el
doctorat en Ciéncies Ambientáis, ex-membre del CEPA

Ose Osear Pérez, 32 anys, economista, membre del CEPA
NV Nuria Vidal, técnica de Medi Ambient de l'ajuntament de

Montcada-Reixac, membre d'Ecologistes en Acció
TM Teresa Martínez, técnica de Medi Ambient de l'ajuntament de

Santa Perpetua, llicenciada en Biología, membre d'un grup
ecologista

W Vicenc Vilana, professor mercantil, estudis en Ciéncies Socials
(ICESB), activista del Grup de Medi Ambient de Montcada-
Reixac (federat amb Ecologistes en Acció)

PM Pilar Magdalena, administrativa, estudis de peritatge mercantil,
activista del moviment veinal de Sant Andreu (Barcelona) i
dirigent de la FAVB

Rip Eduardo Jiménez, obrer industrial; Francisco Guerrero, obrer
industrial, president de la Federació d'Associacions de Venís de
Ripoliet; Antoni Pijoan, professor -tots tres de Ripollet i
membres de la plataforma Valles Net

A mes, cal mencionar Enric Tello, catedrátic d'História Económica de la
UB, i Josep Sánchez Cervelló, professor titular d'História Contemporánia
de la URV, que ens han donat idees, infonnacions i contactes
fonamentals per a les restants entrevistes i per a la recerca en general. I el

11
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metge de Palamós Josep Ma Lisbona, de Saivem Castell, que va participar
activament en 1' entrevista a Rafael Bonillo. .

12



Capítol 1

ELS CONFLICTES D'INTERESSOS SOCIALS I LES POSICIONS
DELSEXPERTS • , ,

Hem de partir del fet que la ciencia i les seves aplicacipns técniques
no existeixen en un llimb,. sino en contextos de conflicte social: la
tecnociéncia no és aliena a aquesta lluita d1 interessos materials. La línia
divisoria principal en els casos aquí estudiats és la que separa i enfronta: (1)
els interessos; de grans empreses hidroeléctriques, de la construcció, de
Tobra pública i de la industria "mediambiental" -incineradores, gestió i
tractament de residus, etc.—, juntament amb els seus servidors o aliats
polítics; i (2) els interessos coMectius de moviments populars i cívics, que
sovint es fan portaveus també d'interessos generáis presents i futurs.

Aquests dos grans grups d'interessos no son sempre homogenis i
monolítics. El poder polític, per exemple, té sovint diferents actituds segons
els partits que V encarnen i pot distanciar-se de les grans empreses privades
sota una pressió popular sufícientment forta. D'altra banda, els moviments
populars i cívics poden representar interessos coMectius pero no generáis,
sino locáis, corporatius o particularistes; i també poden entrar en .conflicte
amb altres sectors deis moviments populars.

La polarització del conflicte entre dos grans grups d'agents socials
apareix mes clarament en el cas del Pía Hidrológic Nacional i de les
comarques gironines, on trobem actuacions del poder contestades des del
moviment popular, el qual no sois protesta, sino que ofereix alteraatives
forca clares i distintes (fins i tot formulacions globals del tipus "nova
cultura de l'aigua" i "nova cultura del territori").

La polarització és menys clara en el cas deis residus. En aquest cas,
les administracions publiques es veuen pbligades a resoldre problemes
ambientáis que els esclaten entre les mans, comenc.ant pels abocadors
incontrolats i saturats (i per tant a assumir poc o molt un discurs
sostenibilista). Les seves actituds solen ser les de buscar la "solució" mes
senziUa (que acostuma ser insostenible, o rápidament superada en funció de
les noves técniques disponibles o de normatives cada cop mes exigents), i
d'anar retrocedint cap a solucions mes sostenibles sovint sota la pressió
deis moviments ecologistes i cívics. Normalment, aixó implica no abordar
seriosament els problemes i anar posant pedacos. Pero suposa teñir amb els
moviments populars i cívics un discurs compartit, encara: que amb
diferencies. Per aquesta rao és freqüent en aquest ámbit trobar experiéncies
d'una certa collaboració conflictivq entre administracions publiques i
moviments. Entre altres raons, perqué la gestió deis.residus implica una
participado activa de la ciutadania en activitats com la recollida selectiva, i
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els moviments veínals i ecologistes poden ser uns bons coHaboradors en la
tasca educativa que aixó comporta.

§ 1.1 Els interessos deis grans inversors priváis

Darrera de les polítiques hidráuliques, energétiques, viáries,
territorials i de gestió deis residus que s'han dut a terme a Catalunya en els
darrers decennis trobem els interessos de grans inversors privats. Peí que fa
a l'aigua, els interessos de les grans empreses hidráuliques i d'obres
publiques surten benefíciats d'una visió deis rius com a conduccións
d'aigua i no com a eixos articuladors d'ecosistemes. Alió que importa, des
d'aquesta visió, és l'aprofitament del recurs natural aigua per a ús de boca,
per regar o per a ús industrial, la qual cosa vol dir que la política de 1 ^ aigua
-significativament qualificada á hidráulica i no d'hidrológica—queda en
gran mesura reduida a una actuació d'obra pública, básicament
embassaments i canalitzacions. Juntament amb les empreses hidráuliques i
les d'obra pública, cal incloure les Comunitats de Regants com un altre deis
"poders fáctics" de l'economia de l'aigua. Peí que fa a la vialitat i el
transport de mercaderies i persones, s'ha imposat un abandó del ferrocarril
en benefici del transport per carretera, i una organització funcional deis
espais que incrementa les necessitats de transport. La multiplicado de les
segones residencies, l'evolució cap a una ciutat dispersa -amb una creixent
distancia entre lloc de residencia i de treball—i l'augment del comerc a
mitjana i llarga distancia fa que creixi incessantment la necessitat de
transport, creant una demanda d'increment i ampliado de la xarxa de
carreteres. La construcció d'habitatges, tant en l'ámbit de les primeres
residencies en corones suburbanes cada cop mes allunyades deis centres
urbans i del centre metropolita barceloní, com en l'ámbit de les segones
residencies i de les construccions turístiques en zones de platja, de
muntanya o altres, ha afavorit principalment el sector immobiliari i de la
construcció d'habitatges, benefician també de tendéncies especulatives
Iligades sovint al blanqueig de diner del frau fiscal o de negocis opacs o
delictius: Finalment, el camp de la gestió (recollida, transport, tractament i
deposició) de residus ha estat acaparat per algunes grans empreses
procedents sovint del sector de la construcció i l'obra pública.

Aquests sectors empresarials son els principáis benefíciaris d'una
activitat económica intensa en els dos o tres darrers decennis. Teñen en
comú principalment el que es pot caracteritzar com Y economía del ciment i
del totxo. •

Entorn d'aquests grups empresarials s'han beneficiat altres sectors
socials. D'uria banda, la gent que ha vist revaloritzades les terres que
posseíen degut a la vorágine urbanitzadora. Les requalifícacions de terrenys
han fet aparéixer píusválues que han enriquit a molta gént. La pagesia,
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sumida en una crisi profunda, ha vist sovint una oportunitat de
supervivencia económica venent per a ser edificades unes terres
esdevingudes inviables-.com-a recurs agroramader. La industria de la
construcció ha próporcionat durant anys unes oportunitats de treball a
milers de treballadórs del ram i industries auxiliars, escampant al seu
voltant una prosperitat abans ínexistent. Hi ha comarques t senceres qué
actualment, per a mantenir el nivell adquisitiu assolit durant els darrers
anys, depenen de la construcció, que está lligada a la continuítat de
l'expansió turística i residencial.

§ 1.2 Les administracions publiques i els interessos en joc

Molts municipis s'han benefíciat de l'expansió turística i
constructora, incrementant els seus ingressos físcals a resultes del augment
deis béns immobles i de la prosperitat generalitzada. D'altra banda^hi ha
hagut casos de gestors públics, a tots els nivells de les administracions, que
han rebut comissions il-legals i altres prebendes com a recompensa per
actuacions urbanístiques i territorials en benefíci d grans inversors. Aquesta
corrupció no ha anat a parar només a la butxaca deis interessats, sino que
de vegades ha servit per financar partits polítics.

A aquests interessos directes cal afegir les visions dominants en
materia de territori, mobilitat, residus, aigua, etc., associades a
determinades visions del progrés. La crítica ecologista ha trobat moltes
resisténcies i entrebanes a tots els nivells, i només ha progressat entre
minories de la comunitat científica i de la societat civil. També alguns
técnics i gestors de les administracions han adoptat postures sostenibilistes
i han introduit a les polítiques publiques noves maneres d'actuar. Pero ha
estat normalment contra el corrent dominant, perqué en general les
administracions han estat molt impermeables a la innovado en aquesta
línia, malgrat les invitacions procedents d'organismes internacionals i
supraestatalSj especiahnent la Unió Europea i les Nacions Unides (les
Agendes 21 son una iniciativa de l'ONU). Tot i que han adoptat un discurs
sostenibilista i han adaptat -sempre de manera renuent, retardada i
gasiva—les directives. mediambientals europees, les administracions
publiques han estat impregnades de valors desenrotllistes i han fet quasi
sempre polítiques guiades peí model tradicional. El 1993 es van reunir 22
grups ecologistes a les Jornades de Montesquiu per debatre sobre el Pía
Territorial General de Catalunya, peca clau de la política mediambiental.:
Van aprovar un manifest que, entre altres coses, deia: "El Pía no aporta
tampoc cap idea nova sobre com hauria de ser la Catalunya del futur, sino
que es limita a recollir i formalitzar les tendéncies de creixement de les
ultimes décades, i no indica cap pauta a seguir per a Tequilibri real del
territori". Peí que fa al model de mobilitat, en un estudi crític d'aquest Pía
Territorial publicat per la UAB el 1996, se*n fa el següerit diagnóstic, que
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posa en evidencia dues visions contraposades de l'ordenació del territori:

L'objectiu d êscurcar distancies i homogeneitzar el país en qué es basa la
ideología de la creació sistemática d'infraestructures, no és, a la fi, cap proposta
seriosa ni indiferent Els llocs de major qualitat de vida i, si es yol, també de major
renda, no son necessáriament els mes accessibles. L'accessibilitat pot ser un cástig i
no sempre un bé. El desenvolupament de cada contrada dépén mes de la seva
capacitat d'autososteniment i de la seva máduresa, que no de restabliment de
cañáis d'intercanvi massiu amb rentorn (Larrosa 1996:97).

A aixó cal afegir Tadhesió del govern de CiU a la política hidráulica del
govern de Madrid i els intents de legitimar el transvasament del Roine,
sempre en el marc d'una política d'oferta. 1. el foment del frenesí
constructor a la Costa Brava, el Pirineu i altres contrades turístiques del
país.

La política de residus de l'Estat ha tingut una dependencia molt gran
de les orientacions procedents de la UE. Com. diu Salvador Rueda,

quan entra la UE en el panorama polític espanyol és quan s'inicia un canvi, perqué
[les directives europees] son d'obligat compHment, i, a sobre, com que som un país
pobre, arriben fons de financament per poder fer les grans instaMacions. De fet, la
major part de la infraestructura en aquest ámbit ha estat fman9ada o cofinancada
amb els fons de cohesió -també [amb els] estructuráis, pero sobretot [amb els] de
cohesió, que cobreixen flns al 85%. Si no, [...] estaríem amb una má al davant i una
al dan-era (SR 2) -

Pero alhora s'ha basat en interpretacions retrogrades de les directives de la
UE, renunciant a polítiques de reducció en origen i de tractament adequat
deis envasos i embalatges. Aixó ha creat moltes dificultáis a la Generalitat i
ais governs locáis i supralocals de Catalunya. :•

El problema deis residus tal com está plantejat avui a Espanya deriva
de les opcions básiques adoptades per l'Estat el 1997, quan governava el
PP. Abans de 1997 s'havia estat discutint amb Cristina Narbona, llavors
responsable de Medi Ambient al Ministeri d'Obres Publiques, Transport i
Medi Ambient durant l'últim govern de Felipe González, sense arribar a
cap aeord després d'elaborar diversos esborranys de la futura Ilei en el
Consejo Asesor del Medio Ambiente^ del qual eren memores; alguns grups
ecologistas. Pero el PSOE va perdre les éleccionsi la responsabilitat va
recaure en el govern del PP. Els successius governs espanyols estaven molt
pautats per les directives europees, i, concretament, per la directiva 94/62
d*envasos i residus d'envasos. Pero aqüestes directives son obertes i es
poden aplicar de maneres molt diverses. Segons Ignasi Puig,

aquesta mateixa directiva en altres paísos de la UE com Bélgica, Holanda,
Dinamarca, Alemanya..., s'ha transposat d'una forma tal que ha fet que els envasos
en dipósit hagin proliferat I per tant aquí, a l'Estat espanyol, la crítica fprta recau
en el govern del seu moment, que va transposar una directiva (que a vegades, ja
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[ho] sabem, son ambigúes i deixen un cert marge) d'una manera que ha limitat
[altres possibilitats] com el dipósit que no tenia per qué haver-les. limitat. I quan
réstat ja transposa aquesta directiva, és molt difícil que a nivell de les
administracions aútonómiques es pugui fer gran cosa per canviar-ho (IP 4).

La tfansposició de la directiva de la UE vá donar lloc a la Ley de Envases y
Residuos de Envases (llei 11/97 de 24 d'abril). Salvador Rueda, un técnic
molt competent en materia de residus que en aquélls móments txeballava
per a l'Entitat metropolitana i la Generaiitat, va ser testimoni de primera
má, segons el seu testimoni, deis interéssos que van pesar sobre aquesta
opció legislativa del govern:

[L]lavors es ya traspassar la gestió al PP, i el PP al primer que'va escoltar va
ser el sector privat, i jó hi vaig estar implicat, perqué en aquell moment estava
redactant el programa de residus metropolita amb l'Entitat metropolitana i el
Departament de Medi Ambient, i jo vaig fer les aHegacions perqué s'escollís eí
[sistema] de dipósit amb argumentacions solides (SR 3).

Les converses amb la direcció general de Qualitat Ambiental es van produir
una setmana mes tard que amb els empresaris del sector, que van dir
"justament el contrari" del que deia la.delegado encapcalada per Rueda. És .
sabut quin va ser el desenlia? del procés: el govern espanyol va rebutjar el
model del dipósit.

D'aquests testimonis es pot inferir que la pressió combinada d'alguns
técnics de radministració i deis moviments cívics i ecologistes no va ser
sufícient per impedir que el govern adoptes el model que fa recaure la
gestió deis residus no sobre les empreses generadores de residus, sino sobre
la població i els ajuntaments, generant problemes afegits, segons el mateix
Salvador Rueda, "perqué s'han escollit les solucions mes favorables á les
industries - per exemple de l'empaquetatge—que no pas ais ciutadans" (SR
2). Ignasi Puig abunda en la mateixa direcció:

Teníem informació de primera má no només de la directiva, sino també de com
els lobbies afectaven a la directiva, i és sorprenent la capacitat ^e teñir línia directa
amb el ministre [del ram]. I quan era ministre en Jaüme Matas, la posició espanyola
era la posició de la patronal, fotalment hostil al que impliques una assumpció
económica o logística al tractament de residus (IP 6). :

De fet, aquesta tendencia es veu a nivell eüropéu, segons explica
Ignasi Puig. En els procéssós de negociació dins la IJE, cada vegada que
una directiva es discutía al Parlament, tenia un caire.mes progressista -
socialment i ecológicament parlant—i per contra quan passava . a la
Comissió o al Consell, esdevenia mes conservadora.

Una altra característica de la política de residus al nostre país és que
s'elaboren liéis avancades pero no s'adopten les mesures perqué aqüestes
liéis es compléixin. Aixó reflecteLx les coritrádiccions dintre de les
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administracions, on conviuen técnics i gestors sensibles a la problemática
ambiental i altres que no ho son tant o no ho son gens, o que apliquen
politiques que interessen a determinats grups empresarials en detriment de
l'interés general. Albert Vilalta va ser un alt funcionan sensible a aquests
problemes que, des del seu carree de Conseller de Medi Ambient de la
Generalitat, va introduir -molt abans de la Uei estatal de 1997—la llei de
residus 6/93, de 15 juliol, que va instaurar les bases juridiques per a la
recollida selectiva de la fracció orgánica.en els municipis de. mes de 5000
habitants. Pero no hi ha hagut voluntat política per aplicar-la. Com diu
IgnasiPuig, . .:'

a Catalunya, la llei 6/93 de residus, [una] de les primeres liéis que va aprovar el
conseller Vilalta, va ser, en el seu morhent, pionera no només a nivell estatal -que
encara ho és—,.sinó fíns i tot a nivell europeu, amb uns objectius de gestió de la
materia orgánica molt importants, tant que no s'ha pogut dur a terme en la seva
tótalitát. Un deis aspectes mes importants és que preveía que tots els municipis de
mes de 5000 habitants havien de fer recollida selectiva de materia orgánica, i avui
día hi ha llocs com Barcelona on encara no es fa (IP 4).

I no és només la legislado el punt feble deis poders públics. També
passa sovint -segoris els riostres inforrhants—que els poders públics
tendeixen a servir els interessos deis grans inversors. Com diú Vicen^
Vilana,

cada vegada mes els abocadors i les incineradores son de particulárs, i cal dir que
els poders públics han delegat molt en les empreses, i és una vergonya... Tots els
servéis de recollida els fan empreses privades, tes grans empreses d'Espanya [...] I
les d'abocadors, igual. O quan es fan els ecopares, son les grans empreses
constructores les que gestionen els ecopares. [...] ¿No us heu fíxat mai que totes les
incineradores estafi en municipis on governen els socialistes? És curios, aixó! Lá de'
Tarragona, on governen els convergents, la van decidir construir els socialistes
també(W8). ' • v • ..

La batalla mediática és un front important en la lluita d'interessos
enfrontáis: En el cas del baix Ebre, degut a Tamplária assolida peí
moviment de rebuig del PHN i a lá concentrado territorial de la
conflictivitat, el pártit en elgovern ha tingut molt interés a eixamplar la
seva presencia en els mitjans de comunicació locáis:

[...] un [..,] exemple plenament revelador de la voluntat demanipulació de l'opinió
pública per part de les éíits politiques i deis negocis pot verifícarrse en el que ha
succeít a les Terres de TEbre a partir del 2001, quan el Govern del PP i el de la
Generalitat (CiU) van decidir impulsar el Pía Hidrológic Nacional (PHN) i, davant
la.resistencia cada cop mes gran de la gent deTEbre, van procurar modificar la
percepció que tenia Topinió pública del tema mitjancant: :

1. Una campanya de reportatges pagats, fullets, fulls volants distribuits per les
cases, caites personáis adrecades pels representants del PP i CiU ais
habitants de la zona. .

2. La modificado de la composició accionarial deis media del territori. Així, el
Canal 21, del grup dé Justó Molinero (militant de CiU), adquirí la televisió
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de Roquetes, quefins aleshores havia estat molt crítica amb. el PHN.
Aquesta emissora, junt amb TV d'Amposta i Aseó Ty, son les úniques que
.existeixen a les Terres de l'Ebre, i com que les dues darreres están en mans

1 dé consistoris de CiU^ la unanimitat audiovisual ha estat victóriosament
¿conseguida. • •

Amb igual sentit estratégic CiU afronta el criticisme del setmanari mes llegit,
Ebre Informes, molt beHigerant contra l'Executiu cátala per la seva política
hidráulica. L-operació per reeducar-lo tingué dues fases: una, fusionar-lo amb un
altre setmanari editat a Tortosa^Xa Veu del Baix Ebre, on sectors propers a gent
á'ordre tenien.la majoria del capital. Sorgí així La Veu de I'Ebre (n.l, nóvembre de
2001). En una segona fase, a través de la publicitat institucional, s'aconseguí la
inflexió editorial del nou setmanari (Sánchez Cervelló 2003:83).

§ 1.3 L'emergénciá de nous interessos populars

Durant molts anys aquesta combinació d'interessos particulars ha
permés el desenvolupament d'un model territorial, viári, hidrológic i
mediambiental cada cop mes insostenible sense provocar massa resistencia.
Pero els excessos del model (i la seva acceleració a partir deis anys 90) ha
comencat a suscitar protestes. Després d'anys de miratge económic i
desmobilització social, han comenpat a créixer moviments de resistencia a
aquest model desenrotllista. El discurs ambientalista i sóstenibilista
propagat des de fa una trentena d'anys pels ecoíogistes ha trobat ressó en
sectors de la póbláció que han esdevingut cada cop mes sensibles ais
inconvenients de la política del ciment i el totxo. Les critiques a un turisme
massiü depredador del medí natural han donat pas a l'aspiració a un model
turístic rriés preservador (de lá qual és testimoni l'expansió del türismé
rural) i a una defensa de la qualitát de vida, del páisatge i, en general, de
valors postmaterialistes -pero també d'interessos tan "materialistes" com la
qualitát de l'aigua, amenacada peí frenesí constructor. Al baix Ebre, la
reacció contra els interessos del ciment ha tirigut un carácter molt' mes
massiu -prácticament unánim—degut a la gravetat de les amenaces que
pesaven sobre réconomia de rarrós, la pesca i el turisme i que provocavén
una revolta amb forts comppnents identitaris en uns territoris molt
discriminats i maltractats des de feia temps. Peí que fa ais residus, els
interessos populars s'han manifestat sempre, d'entrada, com a defensa
davant d'instal-lacions jutjades perilloses, com incineradores o ecopares^
que comporten molésties, males olors i amenaces a la salut humana, o com
a protesta per haver de carregar uns pocs amb les molésties que causen els
residus de molts.

En la seva forma mes elemental i primaria, les protestes populars sóh
accions reactives contra disfuncions del progrés técnic en un marc
desenrotilista; Aquesta mena de reaccions poden romandre en un nivell
purament local o particularista. Pero crida Tatenció que en els casos
examinats els moviments populars han assumit una diménsió proactiya,
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evitant la derivado "NIMBY",1 i han plantejat les seves reivindicacions en
el maíc d'una alternativa sostenibilista que encarna Vinieres general
present i futur. Ens trobem davant de la paradoxa que els principáis
defensors de 1' interés general, en aquests casos, no son les institucions
polítiques encarregades de vetllar justament per aquest interés general,,sino
forces de la societat civil que assumeixen aquesta defensa. La causa
d'aquest fet és la presencia i acció de grups i moviments ecologistes que es
caracteritzen justament per háver elaborat des de fa molts anys una visió i
un discurs que contemplen la protecció del medi natural mundial i la
minimització deis impactes humans sobre aquest com una condició del
benestar i de la continuítat de la vida humana.

Així, els interessos populars immediats s'han sabut implicar en
mobilitzacions universal istes, transmutant-se en interessos generáis
presents ifuturs. Aquest canvi qualitatiu de les aspiracions deis moviments
ha permés guanyar adhesions i suports molí mes enllá deis directament
afectats i.a convertit en objectiuspolítics alió que inicialment hagués pogut
quedar reduít a objectius corporatius o localistes.

La formulado i difusió d'arguments d'interés general pot contribuir
no sois a guanyar adhesions polítiques a la causa deis moviments aquí
examináis. De vegades permet. fer emergir interessos en sectors insospitats
de la població. Certs sectors empresarials no surten beneficiáis d'algunes
actuacions de política territorial, viária o urbanística promogudes per les
grans empreses del ciment. Quan els arguments es ventilen públicament,
alguns empresaris inicialment favorables a aqüestes actuacions comprenen
les coses de manera diferent i arriben a canviar de parer. El 19.97.es va
organitzar a Olot una taula rodona per parlar del túnel de Bracons amb la
participació de Joan Ñogué, geógraf, Modest Fluviá, economista, i Josep
IvP Mallarach, geóleg i ambientóleg. Com diu aquest darrer:

[...] hi van assistir empresaris i -polítics locáis i comarcáis. Recordó que al final ens
vam quedar parlant amb un petit grup d'empresaris i estaven molt sorpresos perqué
í'apróximació que vam fer la tema no se I'havién plantejat mai. Aquell dia alguns
van canviar d'opinió. Altra cosa és que ho expressin públicament A partir d'aqüell
moment hi va haver un punt d'inflexíó en els empresaris, jo diría d'una pan'de Ia;

petita i rnitjana empresa. (JMM 1) [...] La impressióque tinc és.que.hi ha una
majoria d'empresaris, de petita i mitjana empresa de la Garrotxa, que están en
contra [del túnel de Bracons] perqué t'ho confessen, quan hi parles en privat,.peró
no ho expressen púbíicament (JMM 6).

Les activitats turístiques, per exemple, poden veure's beneficiades per la
protecció del medi ambient. Pero en el cas de la Garrotxa diversos

1 Aqüestes sigles son Pacrónim de ''Not iri my back yard", que indica que aquests moviments es caracteritzen per
enfrontar-se amb un problema local des de la perspectiva de no voler el problema ai costat de casa seva pero sense
intentar abordar la problemática de fons que genera la situació conflictiva. No els importa gens que el problema
persisteixi sempre que no siguí al costat de casa seva. També es paria de "LULÜ", acrónim de "Local unwanted íand
use", és a dir, "ús localment índesitjat de la térra".
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economistes (entre els quals els entrevistáis destaquen FErnest Lluch, que
s'havia pronunciat sobre el tema poc abans del seu assassinat) han
subratllat que aquesta comarca és una de les que gaudeix deis indicadors
mes alts de benestar i prosperitat de tot Catalunya malgrat la "falta de
comunicacions" invocada pels partidaris de Bracons. En altrés paraules, els
fets mostrarien que la Garrotxa ha assolit un nivell de prosperitat
independerá del creixement de les comunicacions amb F exterior que es
pretén promoure. La degradado ecológica de la zona implicada per la
construcció de Feix viari, dones, no es justificaría amb raons económiques
en benefíci de la comarca, i podria perjudicar el turisme. I aixó ho poden
comprendre sectors socials molt diversos, inclosos molts empresaris
locáis.2

§ 1.4 La judicialització de les Uuites. El "factor europeu"

Apart de les mobilitzacions populars en forma de recollida de
signatures, manifestacions i altres accions, "quan el poder polític et [diu]
'no', Fúnic recurs que queda [és] anar ais tribunals". A les lluites de les
comarques gironines en defensa del patrimoni natural, la judicialització del
confiiete ha estat la regla, així com també la reivindicado i negociació per
la via administrativa. Algunes de les "coses que estem fent -declara Sergi
Nuss, de FAssociació de Naturalistes de Girona (ANG)—potser no han
comportat tanta mobilització, pero tenim molts expedients que els estem
treballant per la via administrativa i la viá judicial" (SN 2). Ais inicis de la
Institució' Altempordanesa de Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN) -i
es pot dir el mateix de FANG—, Fentitat "tenia una vessant mes naturalista
que ecologista", pero ha passat cada vegada mes a "reivindicar la
preservado del patrimoni natural, pero en fets urbanístics, per exemple,
urbanitzacions, revisar plans generáis [...]" (MB 1). D'aixó, alguns deis
entrevistats en diuen passar d'una visió naturalista a una altra de mes
social, que qualifiquen d' ecologista, o "mes globalitzadora", tot valoránt
aquesta evolució com á natural i positiva.

Aixó vol dir comptar amb la participado d'advocats que coneguin la
legislado urbanística i la mediambiental. A les entrevistes amb la gent de
les comarques gironines, surten sovint dos noms d'advocats que van jugar
un paper importánt i pióner, el de Lluís Toldrá, de DEPANA, i el d'Edúard
de Ribot. Pero els advocats no basten, perqué les denuncies i al*legacions
han d' estar motivádes áinb-arguments de carácter científic (especies
protegides, cabals ecológics, aqüífers amenacats, etc.) o técnic (pendent
d'una carretera, toxicitat d'unes emissions, etc.), de manera que cal la

2 Aixó no obstant, quan es manifesta corporaüvament, Tempresariat ha estat sempre, durant tot el procés, afavor del
túnel de Bracons: Ja Unió Intersectorial d'Empresaris de la Garrotxa, i'Associació d'Empresaris de la Val! d'en Bas i
del Ges, a mes de coMectius externs a les dues comarques, com la Societat Catalana d'Ordenació del Territori i íes
Cambres de Comerc de Girona i Barcelona. La Comissió de Suport a l'Eix i la Comissió de Seguiment de l'Eix han
agrupat també molts empresaris (i professionals) (Castañer-Mallarach-Vila 2003:134-136).
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coHaboració de diversos experts. Aquesta coHaboració comporta un
aprenentatge recíproc. .; -.

[.-.'.] quan a.nosaltres ens.arriba aquest conflicte [la. revistó del Pía General de
Vidreres], el que fem és elaborar els informes ambientáis que son la base per a les.
al-legacions jurídiques. Si s'ha de fer un inventan de flora o.fauna o una analisi de
la inundabilitat de la zona, o el valor del nivell de connexió ecológica o els valors
paisatgístics, ho intentem posar en un informe i aixó li serveix a l'advocat per fer
les al-legacions (SN 2).

La plataforma Salverri FEmpordá, impulsada per la IAEDEN, s'organitza
en 3 comissions de treball: la de difusió, la d'acció i la técnica-legal.

En principi, qui marca una mica les pautes de la plataforma és la [comissió]
técnica-legal en fünció deis expedients, és a dir, tot l'engranatge -que té bastants
matisos tot plegat—es posa en manca quan la técnica-legal.mira tots els butlletins
oficiáis provincials, mira el diari oficial de Catalunya (el DOC) i es mira el BOE de
tant en tant (quan pensem que ha de caure alguna cosa), i a partir d'aquí mirem tots
el projectes que están en exposíció pública a la comarca i els anem avaluant, i anem
ais Ajuntaments i fem un seguiment deis projectes. Llavors la comissió técnica es
reuneix cada dimecres i decidim quins temes tenim temps o son raonables de portar
[endayant] (MB 3). . . . . .

La judicialització de les lluites té a veure amb la interpretado sovint
laxa o obertament fraudulenta de la llei per part deis interessos empresarials
en connivencia amb el poder polític local o supralocai en l'ámbit de
l'urbanisme i l'ordenació del. territorí. També té a veure amb les
insufíciéncies normatives en els ámbits del medi ambient, que es combinen
amb la falta de sensibilitat i d'interés per protegir-lo. Els moviments,
populars troben aleshores en: la llei un al9aprem per donar vigor i
legitimitat a les seves reivindicacions. Peí que fa al medi ambient, el retard
de la legislació espanyola respecte ais paisos europeus.mes avan9ats en
aquesta materia, i fins i tot respecte a la normativa de la Unió Europea, és
evident. Les directives. de la UE es tradueixen en legislació espanyola
normalment amb retard, i ni el poder polític no sembla interessat en la seva
aplicado efectiva.

, Es pot constatar en tots aquests processos una tensió permanent entre
uns moviments ambientalistes que pressionen per l'acompliment d'aqüestes
normatives i un poder económic i polític que intenta de manera sistemática
eludir-Íes o, interpretar-Íes en un sentit restrictiu. Aixó es, pot veure a
Palamós, pn Tajuntament aconsegueix ajornar durant 6 anys les resolucions
judicials de cinc processos guanyats per la plataforma Salvem Castell, O en
la renuencia a legislar en materia de residus en les línies de sostenibilitat
óptima previstes per les directives europees. O en les violacions de la
normativa europea d'aigües en el projécte de PHN del govem del Partit
Popular. O en el secretismé de les admiñistracións peí que fa ais plans
urbanístics a 1'Empórdá.
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Les plataformes 'populare han reacciona! davant d'aquest eritorn
institucional advers desenvolupant unes capacitáis jurídiques de les quals
els seus propis memores; se sorprenea A PEmpordá la vigilancia sobre els ; .
plans urbanístics i actuacions territorials s'ha convertit enuna. activitat ...
dominant en les tasques de les plataformes.. •«• ;

§ 1.5 Les diferents preses de posició deis técnics i científics en els
conflictes polítics de caire ambiental

A les modernes societats complexes i molt tecnificades, els técnics i
científics son una peca essencial per garantir que els engranatges socials
ñincionin correctament. Aquest paper de peca essencial no es redueix
només a l'ámbit del procés productiu, sino que engloba la presa de
decisions rellevants socialment per part de qualsevol institució (ja sigui
pública o privada). Els responsables de prendre decisions importants en
qualsevol ámbit social, han d'enfrontar-se régularment a problemes la
solució deis quals requereix uns coneixements técnics i científics que,
normalment, no posseeixen els responsables de prendre les decisions ni
tampoc la població afectada i els seus líders.

Aquí entra en joc el paper deis técnics i científics, els quals
s'encarreguen d'assessorar els que preñen les decisions - i també els que les
impugnen. Evidentment, el pes de les opihions i les postures deis técnics i
científics és molt important ja que determina, en part, I'orientació final de
les decisions polítiques (o amb relleváncia social) que tindran un impacte
considerable en la vida deis ciutadans. Pero no podem donar per suposat
que tots els técnics; i científics que assessoren aqüestes grans decisions
actúen sempre amb criteris.científics com a única guia, com pretén la visió
tecnocrática, ni tampoc que hi ha solucions úniques científicament
indiscutibles. Les solucions responen o bé a interessos diferents o a visions
diferents de la utilitat, el benestar, el bé públic i el progrés. Els técnics i
científics están dividits segons els dos criteris (i aquesta divisió está lligada
també, com veurem mes endavant, a paradigmes científico-técnics
diferents). El treball deis técnics i els científics está condicionat, d'una
banda, per les seves relacions amb els poders polític i ecónómic, i d'altra
banda, per Tescala de valors que orienta la seva práctica científica.
Respecte a aquest segon factor, el que pot passar és que els valors
subjacents no es facin explícits i s'amaguin sota la falsa aparenía de
neutralitat. Aquesta actitud és ben poc científica,.ja que la práctica
científica requereix explicitar tots els elements subjacents en les
argumentacions.

Les grans empreses, molt sovint recolzades per les administracions
publiques,, busquen la máxima rendibüitat de les seves . inversions i
l'increment de la taxa de benefici a curt termini. Aquesta lógica fa que
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sovint els interessos a curt terme deis poderosos posin en perill, a mig o
llarg terme, béns comüns de la humanitat com, per exemple, Tecosistema
que tots compartim.o, per posar un exemple concret, l'ambient natural i
social nascuti desenvolupat al voltant d'un riu com l'Ebre. Sempre hi ha
científícs i técnics disposats a dissenyar i promoure projectes rendibles per
ais interessos priváis encara que atemptin contra béns comuns, mentre es
puguin justificar amb algún argument plausible.

Les actituds deis científícs i técnics depenen també del seu graü
d'independéncia laboral respecte de les grans empreses i administracions.
Per una banda, n'hi ha que no depenen d'una empresa privada o d'una
institució pública amb interessos materials directament relacionats amb el
resultat del seu treball. Institucions com la Universitat pública o grups
conservacionistes o ecologistes donen independencia ais científícs per
discrepar públicament deis poders polític i economía Ara bé, que la
majoria de científícs que treballen en aquests ámbits en tinguin la
possibilitat no vol dir que adoptin aquesta actitud. De fet, la majoria
d'aquests científícs no es pronuncia públicament en temes en qué la seva
opinió és contradictoria amb els interessos deis poders fáctics de la societat.
Com diu Antoni Canicio, .

[;..] la major part del món científic no s'ha sumat al moviment. És notori que al
món universitari es viu una mica com.un mariner pero d'una altra forma, és a dir,
una mica d'esquena a la societat. [L'universitari es] tanca al laboratori i fa la seva
recerca i publicacions, i sembla com si tot aixó estés al marge del que passa al
carrer. [...] els científícs de la universitat no acostumen a implicar-se en moviménts
com el de defensa de PEbre (AC 1). :

Els técnics i científícs que recolzen i retroalimenten els moviménts socials
de caire ecologista son els que teñen els seus ingressos vitáis assegurats
independentment de la seva opinió en conflictes ambientáis d'interés
social: Tots aquests factors están recollits en la resposta d'Antoni Canicio
davant la pregunta ¿d'on va sortir Innova cultura de Vaigual:

Mira, et diré una cosa, ha sortit del lloc que podía sortir. Pot sortir de dos llocs,
en realitat d'un tot sol: d'aquells técnics i científícs que no están condicionáis per un
senyor que els paga i els fa dir alió que vol que es digui. On están? Els uns a la
Universitat. A la Universitat hi ha la possibilitat, no vol dir que els técnics i
científícs l'aprofítin; pero poden. Son gent que teñen la seva plaga, que ningú els la
pot treuré i, per tant, si yolen dir aixó, hó poden dir, i si volen callar també poden
callar, pero ho poden dir. I després, gent com en Caries Ibáñez o jo, que estem
cobrant d'una entitat conservacionista i que, per tant, no éns veiem condicionáis per
la política d'aixó o alió o que ens fotran fora i ens picaran la cresta i dirán: "Ep, ja
n'hi ha prou... aixó no convé dir-ho... no fotis l'empresa en problemes... si vols fer
declaracions surt de l'empresa pero no ens involucris a nosaltres..". [És] ciar, de
gent lliure no n'hi ha gaire. Llavors, aquí s'ha donat la circumstáncia que hi havia
una serie de técnics lliures com podríem ser en Caries Ibáñez i jo i altres,
evidentment, com en Narcís Prat, que des de la Universitat ha volgut i ha pogut fer
aixó. í aixó ha donat base i consistencia ais argumente de la contestació social, i la
contestació social se n'ha donat compte que a part de sentiment i cor, hi havia unes
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raonsmolt lógiques(AC 10-11). . . - . . • •

Aquells que poden, i s'ho proposen es busquen, formes d'exercici
professional que els garanteixin la Ilibertat de judici a fi de poder mantenir
la coherencia entre la.seva práctica professional i els seus principis.

Els. moviments ecologistes i populars van comprendre molt aviat
que els interessava teñir els seus propis experts i no dependre de técnics
sotmesos a un empresari o una administració que els podien condicionar.
L'ANG va constituir un Grup d'Educació Ambiental i una Oficina Técnica
que es van reunir en una cooperativa (COPA) associada a l'ANG que ha
tingut -segons les époques—entre 5 i 10 técnics propis, pfofessionalitzats,
que vivien de la seva feina a la COPA. Una altra fórmula, com hem yist, és
la de les consultories privades. Pero aqüestes consultories, encara que
formalment independents, poden veure's condicionades per la pressió de
potenciáis clients poderosos que, si veuen que un técnic pren partit per una
causa adversa, poden retirar-li les comandes. Aquest ha estát el cas en
molts deis conflictes, com el de la Coordinadora contra la línia eléctrica
d'alta tensió de les Gavarres, que no va poder comptar amb l'assessorament
técnic de certs enginyers amb consultoria independent, perqué aquests
tenien por de deixar de rebre encárrecs d'ENDESA.

El treball voluntan en hores lliures d'alguns experts ha jugat un
paper destacat en totes les mobilitzacions. Pero té óbviament els seus
límits. Vista la importancia de comptar amb un bon assessorament técnic i
científic independent, alguns moviments i coHectius ambientalistes han
optat.per la professionalització incorporant personal especialitzat de les
diferents disciplines que puguin tractar els temes que els ocupen. I aquest
és un altre elemeht present en els tres casos.estudiats, cadascún amb les
seves particularitats. Per exemple, en el cas deis residus hi ha el Centre
d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA), que va sorgir de la necessitat
que hi hagués "una entitat científica, rigorosa i absolutament independent
de qualsevol tipus d'organització política i que dones suport técnic ais
coHectius que s'havien d'enfrontar amb aquests tipus de problemes, i així
va néixer el CEPA", com explica Osear, economista d'aquesta entitat (Ose

A les comarques de Girona, degut a la necessitat de comptar amb la
coMabbració de personal qualifícat que dones suport ais co'Hectius en
lluita, en la mesura que anaven sorgint projectes es va anar creant una
estructura formada per professionals especialitzats en les diferents
disciplines que puguessin teñir relació amb les problemátiques plantejades,
i que es va anar separant d'aquella part encarregada de la mobilització.
Tanmateix, el que es posa en qüestió a les comarques del nordest cátala és
el model de desenvolupament i de planejament territorial: els diferents usos
del sol, él sistema i la xarxa de comunicacions, la preserváció deis
ecosistemes naturals... Enric Pardo explica així tot el procés d'estrúcturació
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del moviment a les comarques d' aquesta zona:

L'época daurada va servir per a instrumentar eines professionals; Per un cantó
es va muntar un Grup cTEducació Ambiental, que amb el temps es va
"independitzar", continuant c o m a entitat filial de l'ANG, com entitat jurídica
propia, i que fa activitats [...] cada any, i teñen activitats arreu del territori. I després
es va muntar l'Oficina Técnica. Va arribar un moment en qué l'OT gestionava tants
projectes i va arribar a teñir una tal envergadura económica que tenien el doble, el
triple i fins quatre vegades mes pressupost que la propia entitat. Llavors, mes per
motius fiscals i funcionáis, es va decidir també independitzar-la, fer una altra entitat
filial similar al que s'havia fet amb el GEA. Aixó ha funcionat. Aquí hi ha tota una
estructura de. gent alliberada que segueix funcionant. Ara s'han fusionat els dos en
una cooperativa sense ánim de lucre on el soci majoritari segueix sent l'ANG.
Aquesta estructura professional ha guanyat molt en pes i en solvencia técnica. Pero
el eos social de l'AÑG s'ha debilitat móít. Ja veurem qué passará. Ara la majória de
grups locáis demanen assessorament técnic a l'estructura professional. Aquest
suport que l'ANG havia donat sempre ais grups locáis ara s'está vehiculant a través
de la Cooperativa, i per aixó l'ANG s'está quedant com un grup que treballa mes a
nivell de Girona ciutat. Després de jugar un paper substitutiu, aixó ja no té sentit
quan apareixen els moyiments locáis, els moviments veinals, que teñen mes
potencial per arrossegar mes gent Quan hi havia un conflicte apareixia un grup
ecologista o un moviment veinal a escala local per a fer-hi front. Moltes vegades el
que calía no era la gran estructura per fer-hi front, la qual no podía perqué no tenia
efectius; en canvi el grup local podía mobilitzar molta mes gent que l'ANG.
Aleshores el que calia era donar eines a aquella gent per afrontar el conflicte. A
través de l'experiéncia, donant arguments jurídics.i técnics, es tractava de donar
eines per fer front a.tot alió. Jo diría que aquesta evolució sí que s'ha donat, i fins i
tot s'ha consolidat en una estructura (EP 2).

Malgrat les pressions que reben els experts que treballen per
empreses o admihistracions, la legitimitat guanyada pels moviments
populars provoca que molts d'ells estiguin disposats a ajudar-los amb
assessoraments i informacions de manera clandestina. Ajuden a condició
que no es fací püblic que ho fan. De fet, es rebeHen contra la
monopqlització per una empresa privada o una burocracia pública d'ün
saber que hauria de ser públie, a disposició de tothom que desitgi teñir-ne
coneíxement.

En él cas deis técnics i científics que depenen per la seva subsistencia
directament del poder polític o económic, el vincle assalariat-patró fa molt
difícil que puguin exposar públicament la seva opinió sobre temes en qué
aquesta opinió és contradiu amb éls objectius explícits deis que li paguen el
sou cada mes. Aquesta situado també es descrita per Canicio amb les
següents paraules:

[...] quan mana determinada persona a nivell polític diu: "Vull aixó", i llavors se li
ha de vestir el seu Sant. [...] Una mica és aquesta la idea, el polític pensa: "Volem
defensar aixó", per tant, "portéu-me els arguments técnics per fer-ho". Aixó té una
base que fins a cert punt és raonable. A veure, estem acostumats a veure el científic
com una persona objectiva, que busca la veritat i diu la veritat I el científic o
técnic, ja que potser caldria diferenciar el que ha fet una carrera de la branca de
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Ciéncies pero que després no es dedica a la recerca sino a la part mes técnica
d'aplicar els coneixements. Aqüestes persones - i jo ho.recordó sovint, per exemple,
a periodistes quan no entenen determinades coses—es comporten com advocats. Un
advocat, si m'ha de defensar a mi ho fará, pero si ha de defensar á la part contraria
també ho fará. Aixo vol dir que menteix? No, o almenys no nécessáriament, sino
que está traient les parts de la veritat que afávoréixen mes el seu clieñf Sense
necessitat, moltes vegades, de mentir: es pot arribar a mentir, pero no
nécessáriament. De la mateixa manera que un advocat defensa a qui li paga, perqué
un técnic no ha defensar aquí el paga? Si vol arribar a final de mes ho haurá de fer.
Amb mes o menys honestedat, aixó ja entra mes dins el taranná de cadascú, pero
está obligat a defensar qui el paga, si ho, agafa la porta i se'n va. De fet, quan va
comencar el govern de Convergencia (ja fa mes de vint ariys), jo recordó per
exemple, el Departament de Medi Ambiént, que és el que mes conec, que hi havia
uns técnics d'una gran qualifícació en temes de Medi Ambient, pero molt bons. No
vull donar noms. Poc a poc van anar marxant. I per qué? Home, dones és que molts
cops els tocava combregar .amb rodes de molí. Aquesta gent arriba un moment que,,
quan teñen una oportunitat, marxen. [...] Aquesta és la qüestió, moltes vegades el
técnic es veu absolutament condicionat.. Jo he vist gent [...] que ha hagut d'anar a
tractament psiquiátric perqué tenia una incómpatibilitat difícil de portar entre el que
ell creía i el que li tocava fer i dir. Pero és que, a la seva edat, el que no podia fer
era dir: mira deixo aixó (la placa de funcionan) i surto al carrer i poso un anunci,
amb un munt de canalla darrera i unes despeses que a veure jo com.... m'entensel
que vull dir? (AC 5-6). . . . . . . . .

Els experts que treballen per les institucions es veuen obligáis de .
vegades a defensar projectes en qué no creuen o que no resisteixen una
análisi rigorosa des del punt de vista científíc. Com es veurá mes endavant
a propósit del que aquí s'anomena "Íes dues cultures científiques"s la
inviabilitat mediambiental de certs projectes no deriva de la incompetencia
deis técnics encarregats de dissenyar-los. Normalment, les administracions
publiques i les grans companyies teñen molt bons técnics, pero formats, en
una altra época, d'esquena a tota preocupació mediambiental. Passa sovint
que saben fer molt bé, millór que ningú, alió que han estat preparats per fer
-embassaments, cañáis, carreteres i ponts—pero queja no és el que toca
fer. D'altra banda, una part d'aquests técnics, que son alts funcioharis
estatals o directius de grans empreses, teñen ells mateixos interessos lligats
a les institucions publiques o privades per a les quals treballen. Cal afegir
que els responsables.de prendre decisions son sovint designáis amb criteris
de conveniencia, donant prioritat a la fidelitat política sobre la competencia
técnica. ; . ... .

El cas del túnel de Bracons mostra diversos episodis de conflicte
entre la racionalitat ambiental i els interessos económics empresarials
assumits com a propis pels governs de Jordi Pujol, amb casos de
manipulació com l'esmentat en la cita anterior i altres que s'exposen a
continuado. El projecte d'un eix Vic-Olot, que venia de lluny, ressucita el
1990 amb una jornada organitzada per la Societat Catalana cTOrdenació del
Territori i troba el suport immediat del llavors alcalde d'Olot, Pere Macias,
de la delegació dé Girona del Col-legi d'Arquitectes i deis consells
comarcáis d'Osona i la Garrotxa. La Generalitat manifesta el seu
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compromís de tirar endavant el projecte. La primera reacció contraria va ser
la de rAssóciació Naturalista de la Garrotxa 1'any 1991, que provoca la
réplica d'un grup d'empresaris i polítics locáis que constitueixen el mateix
any l'Entitat de Suport a l'Éix. El 1994 es forma la Comissió d'Entitats
contra.el Túnel de Bracons que l'any següent donará origen a la plataforma
Salvem les Valls. El 23 de maig de 1996 es publiquen al Diari de Girona
unes declaracions del llavors conseller de Medi Ambient Albert Vilalta
que, entre altres coses, deia: "només cal veure Tentora per adonar-se que
una carretera enmig d'aquesta valí pot fer molt mal" i reclamava "una
reflexió a tóts per estudiar alternatives i analitzar els efectes negatius que
pot teñir aquest túnel". El 10 de juny de 1996, és a dir, 18 dies després,
Vilalta era rellevat del seu carree i substituít per Pere Macias (és a dir, per
un aferrissat defensor de l'Eix) com a conseller de Medi Ambient. La
mesura va anar ácompanyada de la destirució de diversos alts carrees i de la
renuncia d'alguns técnics de la Conselleria. Cal recordar també que dos
anys abans, el 1994, el Pare Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa,
l'órgan rector del qual presidia Albert Vilalta com a conseller de Medi
Ambient, havia emés un informe desfavorable al túnel de Bracons. La
decisió del govern Pujol de tirar endavant l'eix viari Vic-Olot per Bracons,
dones, estava presa amb independencia deis resultáis deis estudis i del
debat social, fins al punt de despatxar els alts responsables i els técnics que
es manifestaven contra el projecte. Durant aquests anys, entre 1994 i 2004,
es van succeir estudis globals i fragmentaris d'impacte ambiental, i Salvem
les Valls va presentar 1.200 al-legacions al projecte Tany 1998. Segons un
estudi del cas,

en un projecte d'obra pública d'aquesta magnitud, i tan controvertid no s'ha dut a
terme cap avaluació seriosa d'alternatives, ni tan sois un estudi de l'impacte
(socioeconómic i ambiental) de toM'eix viari digne d'aquest. nom, tal com s'ha
reclamat reiteradament des de diverses instáncies. La pregunta sobre quina de les
diverses opcions que raonablement es poden plantejar per millorar les
comunicacions de la Garrptxa donaria mes benefícis socials i causaría menys
impactes negatius segueix sense resposta(Castañer-Mallarách-Vila2003:137)3

I conclou també que "les administracions publiques concernides han
procedit de manera ben poc transparent, des del Departament de Política
Territorial i Obres Publiques fins a la májor part deis ajúntaments, i aixó ha
contribuít a enverinar el debat". Tota aquesta historia mostra la tenacitat
amb qué el govern de la Generalitat de CiU va perseguir un projecte viari
preconcébüt -dictat per interessos económics locáis i nacionals—¿'esquena
a qualsevol intent científic serios d'avaluar-ne els costos i benefícis
ecosocials.

Els científics es veuen sbvint pressiónats a defensar postures que no
comparteixen o que son contradictóries amb la opinió majoritária de la
comunitat científica. Aixó, com apunta Canicio én la cita transcrita mes

Totes les informacions del parágraf precedent procedeixen d'aquest text.
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amunt, els genera una dissonáncia cognitiva molt difícil de digerir. Seria
interessant saber quin és l'abast d5 aquesta dissonáncia cognitiva. Hi ha
indicis que no és despreciable, com, per una banda, que en el cas delPHN
no hi va haver cap técriic ni cap cientííic de J'administració pública
espanyola que acceptés el repte deis opositors al Pía de fer un débát públic,
i, per altra banda,, la negativa deis técnics favorables a Bracons a discutir
públicament els pros i els contres del projecte de túnel un cop van adonar-
se que la plataforma Salvem les Valls havia trobat aliats intel-lectuals de
talla. Sens dubte, per algú que es prengui seriosament el seu treball técnic
i/o científíc, ha de ser incomode defensar públicament una postura que es
contradiu amb els estudis mes sólids en la materia. Recordem aquí també
resment per part d'Antoni Canicio del cas d'alguna persona que "ha hagut
d'anar a tractament psiquiátric perqué tenia una incompatibilitat difícil de
portar entre el que elí creia i el que li tocava fer i dir".

Pero no tots els experts están sotmesos a aquesta dissonáncia
cognitiva. La cultura científica productivista está molt arrelada en certs
experts -un exemple paradigmátic és el cas deis enginyers de camins,
cañáis i ports de les Confederacions Hidrográfíques—la qual cosa fa que ni
tan sois es plantegin que puguin estar equivocats; de fet parteixen d'una
escala de valors difereht a Thora de fer el séu treball.

§ 1.6 Administracions publiques i interessos particulars

En aqúest context apareix amb tota la seva importancia el paper de
les administracions publiques com a impulsores d'actuacions que es
fonamenten en certs interessos de grups concrets i minoritaris: normalment
grans empreses. Aquest fet és molt rellevant ja que les administracions
publiques, segons la seva propia definido, haurien de defensar els
interessos generáis per sobre deis interessos particulars representáis per les
grans empreses i/o els partits polítics que ostenten el control de les
administracions. El fet que les administracions publiques siguin les que
coartin els experts perqué justifíquin -basant-se en una pretesa autoritat
científica—actuacions qué no responen a Tinterés general implica prioritzar
els interessos particulars per sobre de visions universalistes, les quaís, no
ho herñ d'oblidar, son un deis fonaments -o "imperatius instituciónals",4 en
paraules de Merton—de la práctica científica.

La complicitat de les administracions publiques amb interessos
particulars es palesa també en el secretisme. Una de les difícultats amb qué
topen les plataformes de defensa del territori de les comarques gironines és
justament la inaccessibilitat de la informado sobre urbanisme i ordenació
del territori. Vet aquí qué en diu Marta BalMlosera, de l'IAEDEN:

Aquests "imperatius institucionals" son: "uniyersaiisme, comunisme, actitud desinteresada i esceptísime organitzat"
(Merton 1973:270). Aquí "comunisme" vol dirque.el.coneixement cientíñc ha de ser públic, adisposició detothom.
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Sí, jo cree que si Salvem FEmpordá és el que es, és grácies a tota una xarxa de
gent que n'está fins els nassos de tot el que está passant, llavors, [és] ciar, hi ha
molts técnics de radministració, sobretot en época de Convergencia i Unió -ara
[estiu de 2004] potser es nota una mica mes el canvi, depén de quina administrado,
en la qual hi ha mes transparencia—que no volen que se sápiga d'on surt la
informació. [...] [A]ra sabem que ens arriba un marrón impresionant amb aquest
tema, hém de saber com van aquestres tramitacions. Pero, [és] ciar, aixó és
informació pública, ¿qui es pot negar a explicar-te com es fa una tramitado? Pero
fins i tot aixó, els técnics ens demanen que sobretot que no se sápiga qui ha explicat
aixó, cosa que denota que tenim un sistema amb un grau de democracia molt feble,
molt poc participativa, perqué no estem demanánt res excepcional, no li vam
demanar, cap tipus d'informació confidencial, sino totalment pública -que hauria
d'estar a l'abast de tothom—com, per exemple, aquesta tramitado, que és
exclusivament informació pública [...] Ens hem trobat amb problemes, sobretot en
aquells casos en qué potser no está defínit si és públie o no és públie, i encara ara
ens posen través. Per exemple, I'ordre del dia de la comissió d'urbanisme que abans
la demanávem i ens feien anar expresament a Girona a buscar-la,, fins que un dia
ens van dir que no ens la donaven. Nosaltres sabíem que la donaven ais periodistes.
¿Per qué a eíls si i a nosaltres no? ¿És que nosaltres no formem part d'aquest
concepte de públie? ¿Com pot ser que ho passeu ais periodistes i a nosaltres no?
¿És públie o no és públie? [...] I encara ara, les primeres reunions que es van fer
amb él conseller Joaquim Nadal, els hi demanem, si us plau, les ordres del dia de la
Comissió d'Urbanisme haurien d'estar cada dia penjades a internet, perqué tothom
sápiga qué passa. ¿Que hi ha alguna cosa a amagar? Ens van dir que segurament ho
penjarien, [pero] no ho pengen! (MB 7).

A Palamós, la plataforma Salvem Castell va recollir 14 mil
signatures contra la requalifícació de la platja de Castellque hauria permés
la seva edificabilitat. Él govern municipal, llavórs en mans de CiU, va
proposar un referéndum sobre el tema. El referéndum, celebrat el 12 de
juny de 1994 amb una participado del 55%, va donar el següent resultat:
un 70% contra la requalifícació, un 23% a favor i un 7% d'altres (blancs i
nuls). Pero el consistan va ajomar durant 6 anys la resolució del conflicte,
malgrat la Ínterposició per Salvem Castell de 5 denuncies judicials que van
ser dictaminades totes elles a favor de la plataforma i contra la
requalifícació. Finalment, rajuntáment va cedir, pero amb un cost
ínacceptable per a rerari públie: es van rescatar les ierres ais propietaris a
preu de terreny requalifícat! Els governants de CiU, tant locáis com
nacionals, van protegir els interessos de les famílies Suqué i Rodés,
beneficiáries de Toperació.

En el món deis residus, activistes del moviment veínal de Ripollet
denuncien que radministració pública ha cedit la gestió a grans empreses i
ha renunciat a un control rigorós d'eficiencia.

Eduardo Jiménez. Además tendría que ser una planta pública, no como esto, que
todo es privado. Se está haciendo con dinero público pero la gestión es privada.
Nosotros pedimos una planta pequeña y con la gestión pública.[...]
Antoni Pijoan. Nosaltres estem en contra de la planta per la seva ubicació y per les
seves dimensions, i és el que t'hem explicat. Nosaltres, des de bon comencament, ja
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en el primer manifest que es va fer públic, som partidaris de la recollida selectiva,
del. compostatge i de la metanització com a sistemes per minimitzar i reduir.els
nostres residus. I aixó se'ns ha acusat que és. fals, i está escrit. Pero també des del
comencament ens hem málfiat que aquest model de plantes tan grans puguin
respondre realment a áquests criteris d'eflciéncia ecológica, mediambiental i de
minimització de residus. Una experiencia que no ens hem inventat: la gent del món
ecologista que ha treballat en el tema de residus i que ha seguit aquest problema en
el centre i nord d'Europa, on evidentment porten uns anys d'avene., dones aquest
debat sobre les dimensions de les plantes allá ja s'ha fet i s'ha arribat a la conclusió
que les plantes efícients son aquelles de dimensions molt menors que les que aquí
PEntitat Metropolitana ha volgut i está implantant. Estem parlant dé plantes de fíns
a 100 mil tones, que és el que trobareu arreu d'Europa. Aquí estem parlant de
plantes disseriyades per a 300 mil tonelades [...]. Al final tot és un muntatge, el gran
negoci de la meída; darrera de les quals hi ha Dragados, Fomento de
Construcciones [y Contratas], que teñen el monopoli estatal de tot el cicle. Son les
empreses que fan la. recollida, fan,el tractament i. son les que fan el tractament
finalista, és el gran negoci! I estem així! (Rip 5-6). ..

Antoni Pijoan A Nostian [A Coruña, la planta de tractament] és de la Xunta, pero
[aquí] depen de l'Entitat Metropolitana, que és. socialista... Sigui com siguí i del
color que siguí, al final és Fomento y Dragados, tot acaba aquí. : ' :

Eduardo Jiménez. Perdona, me he dejado algo, al final sólo hay una cabeza:
Fomento, Dragados y Ferrovial (Rip 11).

El fet que les administracions publiques no defensin els interessos
generáis obliga alguns sectors de la societat civil a assumir aquesta tasca.
En general son els col-lectius afectats directament per les actuacions
concretes els que es mobilitzen i intenten defensar els seus interessos. Aixó
podría generar moviments socials de caire localista p nimby. De fet els
moviments socials aquí estudiats,teñen un inici com a moviment defensiu,
de reacció contra una agressió en algún aspecte considerat vital pels
col-lectius . afectats. Pero tot i aqüestes possibilitats objectives de
degeneració particularista, els moviments socials que r hem estudíat es
caracteritzen per evolucionar cap a plantejaments universalistes a l'hora de
buscar solucions ais seus problemes locáis {nova cultura de l'aigua i nova
cultura del territori). La Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural
del Priorat (PDPNP), que s'ha oposat a una implantació abusiya de pares,
eólics, parla també, per la seva banda,,.de nova cultura energética. Els
ecologistes i els técnics i científíes que col-laboren amb aquests moviments
teñen un paper clau en el procés d'evolució cap a un discurs basat en
l'universalisme, aportant bateries d'arguments i conceptes que defíneixen la
problemática de fons i intenten trobar una solució global.

§ 1.7, Interaccions entre partits polítics, administracions publiques i
moviments cívics i populars

3 Veure el manifest 'T*er una nova cultura energática" fer públic el 2003 de cara a les eleccions autonómiques catalanes
( V e m e t 2 0 0 4 : 2 0 1 ) . ' • - • • : • • - - . •• • ••- ' . • . • . "
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Com ja hem dit, les administracions publiques no son tan
impermeables a les demandes populars com les empreses capitalistes- en el
sentit que les reivindicacions populars -si son recplzades per una part
significativa de la poblado—apoden influir decisivamént sobre les seyes
actuacions, ja que la ciutadania té la capacitat de substitur uns governants
per uns altres. Aixó fa també que els partits polítics a l'oposició, davant
d'aquest tipus de conflicte social,- optin per utilitzar el desencant social
envers les administracions publiques per acumular forces de cara a obtenir
una majoria parlamentaria que els permeti governar en un futur.

Pero no es tracta sempre, només, de cálculs estratégics o
electoralistes. Quan les posicions ecologistes avancen dintre de la societat,
també penetren en els partits polítics, si mes no en alguns mes receptius.
Així poden canviar Jes polítiques mediambientals. Per una ráó o l'altra, o
per una combinado de les dues, aixó és el que ha passat en el PSOE en el
cas del transvasament de l'Ebre, ja que quan governava a l'Estat espanyol, a
mitjans de la década deis noranta, va presentar un Pía Hidrológic -conegut
com Pía Borrell—que preveia treure mes aigua de l'Ebre que els 1050
hmVany que contemplava el PHN impulsat peí PP. En canvi, quan el marc
de 2004 va tornar a accedir el PSOE al govern espanyol, una de les
primeres mesures que va adoptar va ser derogar el transvasament de l'Ebre.

En aquest cas, els activistes i científics del móviment, teñen opiniohs
diferents sobre si el canvi d'actitud del PSOE respon només a necessitats
táctiques i, per tánt, pot ser que es produeixi una involució. O si aquest gir
en la política hidrológica a l'Estát espanyol ja és defínitiu i, per tant, río hi
ha perill d'involució. En qualsevol cas, és un bon exemple de com un
móviment popular amb un discurs dotat d'uns sólids fonaments científícs i
d'un recolzament important, pot fer canviar d'orientació les actuacions deis
partits i de les administracions publiques.

De fet les administracions publiques no només canvien la séva Ópinió
sino que, en certes situacions, es recolzen en la informado, les análisis i les
propostes fetes des deis moviments populars per prendre decisions i legislar
sobre el tema en litigi. En aquest sentit és exemplar el tema deis residus.
Com s'ha dit mes amunt, es pot observar una colláboració conflictiva entre
administracions i moviments.

La Iniciativa Legislativa Popular contra la incinerado va ser una
tentativa per obligar a revisar a fons el model de gestió de residus. Es obra
de Greenpeace i la Plataforma Cívica per la Reducció de Residus. "Jo vaig
parlar amb ells -diu Salvador Rueda—pero no hi vaig teñir un paper
protagonista... Van ser mes aviat els grups ecologistes que van portar la
iniciativa aquesta, i va ser interessant perqué van fer xerrades a la
Universitat i en centres de recerca" que van contribuir al debat entorn al
tema (SR 10). Segons Josep Lluís Moner, del CEPA, "la campanya [de la
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ILP] ens va permetre informar a bastament, i fer molts: actes, milers :
d'actes" (JLM2). Des de T administrado, el propi Salvador Rueda declara
no estar totalmenten contra de la incineració, i per tant no podia estar a
favor de la ILP3 pero admet que cal considerar, la incineració com un darrer
recurs i no com una solució; "cree que aquesta és una peca que és; molt
perillosa posar-la al davant del procés. Ha de venir, després que s'hagi .
exhaurit tot alió- que siguem capacos de fer en Fámbit de la minimització i
de la recuperació de materials [...] Llavors, quan ja ho hem fet, és quan pot
comencar a plantejar-se 1'existencia de processos d'incineració" (SR 10).

• ' * ; ' • . • • • ' • , • • .

De fet, la ILP va ser interessant no només per la divulgació i el debat
públic que va propiciar,: sino també per altres raons. La tramesa de la ILP al
Parlament de Catalunya il-lustra la pressió. deis experts ecologistes per
portar la ciencia al cor de la presa de decisions polítiques. La ILP va ser
desvirtuada peí Parlament,6 pero com a concessió es va permetre ais
promotors de la iniciativa assistir al debat i informar la Mesa del Parlament.
EIls van ser els que van invitar Manolis Kogevinas, assessor de la
Organització Mundial de la Salut, a assistir a la sessió informativa. Josep
Lluís Moner, un deis fundadors del CEPA, valora positivament, malgrat
tot, la incorporado dins la llei del que ell qualifica d' "elements
interessants" en la via de la sostenibilitat:

En aquesta Mesa vam aconseguir que Manolis Kogevinas, un destacat científíc
que treballa ai nostre país i :també per a. 1'Agencia Internacional de reerca sobre el
cáncer de TOMS, [...] que ha publicat i és un especialista sobre el tema de les
dioxines, ens acompanyés á l'hora d'informar els parlamentaris. Després d'exposar
les reflexions de l'ÓMS, básicament, sobre aquest tema í la hecessitát d'evitar
l'existéncia de focus emissors de dioxines com ho son destacadament les
incineradores, una de les parlamentáries es va aixecar i li va dir: "Perdoni, pero jo
sóc metgesa i aixó no és veritat". Quan aquest és el nivell del debat, ja es pot tirar la
tovallola... [...] Vam aconseguir que [...] com a mínim incorporessin unseguit
d'elements que recollissin Tesperit de les directrius europees. La jerarquía
estabierta, per exémple, de les 3R, de manera que la reducció deis residus va abans
que el reciclatge, no s'acomplia. Tampoc podien fer que tot s'incinerés en massa
perqué topava amb les- directrius europees, per tant vam aconseguir que
incorporessin en aquesta llei de regulado de la incineració elements interessants
com que no es podrá incinerar residus municipals si préviament no s'aprofítaven els
seus elements valuosos per la via de. recuperació deis materials. S'haviá també
d'excloure la crema de materials clorats [...] (JLM 3). .• • > .

No totes les valoracions coincideixen amb aquesta. S'ha críticat també des
de l'ecologisme el carácter de meres concessions verbals de moltes dé les
disposicións de la llei. Així, rarticle 6 estableix. que la Generalitat
"programará el tancament de les instal-lacions regulades per aquesta llei

6 El 25 d'octubre del 2000 es va sotmetre a votado al Parlament de Catalunya, i es va aprovar amb els vots a favor de
CiU, PSC-PSOE i PP i els vots en contra d'IC-V i ERC, la "Llei de regulado de la incineració". El text d'aquesta llei
modifica, donant-li la volta^ la primera ILP presentada mai al Parlament, que duia per títol "Proposta de llei de '
prohibido de la incineració", promoguda per la Plataforma Cívica per la Reducció de Residus i Greenpeace i avalada
per 107.000 signatures (él mínim necessari eren 65^000). Veure J.Sempere-E.Tello (2001): ••
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quan la disminució del rebuig ho permeti, sense que aixó pugui implicar, en
cap cas, Tincrement de l'ús d'abocadors o de dipósits indefinits". Pero
aquesta fórmula permet aj ornar indefínidament qualsevoi programa serios
de recuperació i reciclatge, perqué incinerado i recuperació-reciclatge son
contradictoris: les incineradores son fortes consumidores de residus
"valoritzables energéticament", i per tant generen una pressió objectiva
contra els programes de recuperació i reciclatge, especialment quan son
gestionades privadament i representen un negoci basat en la producció
d'electricitat. La llei aprovada es pot interpretar com Passumpció d.'un
discurs "políticament corréete" sense voluntat real de dur-lo a la práctica.
Tot i així, aquí ens interessa destacar el fet que va ser un ampli moviment
social -la PGRR agrupava les principáis organitzacions ecologistes de
Catalunya, la OCUC, les associacions de venís, CCOO, UGT i altres, fíns a
un total de 70 entitats, i a la Plataforma cal afegir Greenpeace—el que va
promoure el debat públie portant-lo al parlament i involúcranti-hi la
intervenció de la ciencia.

§ 1.8 Mentalitats i estructures socials

Un altre aspecte a destacar és que la difiasió deis discursos
universalistes i transformador en certs sectors socials depén, entre altres
factors, de la seva relació amb pautes i estructures socials que teñen una
llarga tradició en determinats territoris. En el cas de TEbre, les estructures
caciquistes profundament arrelades en aquelles terres son una barrera per la
difiisió d'aquest tipus de discurs. Caries íbáñez explica així aquesta
situado: .

[...] ha anat arribant a tots els sectors socials. Una prova ésla gran implicació de les
dones del mercat de Tortosa, dones sense un nivell cultural massa alt pero eren gent
amb la ment oberta. Jo cree.que la clau és teñir la ment oberta perqué els conceptes
son senzills d'assimilar, el problema son els prejudicis que té molta gent del Delta,
[...] que quan senten la paraula ecologisme o quan algú vol conservar o prohibir-los
cacar ja és renemic. Les dones del mercat no tenien aquests prejudicis [els quals],
en cahvi son molt presents al Delta, hi ha una pressió social deis poders fáctics per
seguir la inercia de les tradicions, que l'importánt és cacar i pescar i fer el que et
surti deis collons [sic] sense que ningú et controli. Aquest .cultura xoca molt amb la
de la sostenibilitat. En el fons potser no és massa diferent, pero el xoc cultural ni és.
Les dones del mercat potser no teñen un nivell cultural massa alt, pero com que no
tenien.aquest llastre social ho. van entendre molt bé. Així que no és només un
problema de nivell cultural pero va comencar per aquí. Per mi la divisoria, on pot
penetrar aquest discurs i on no, és aquesta visió, que tant com la teñen al Delta la
tenén al meu poblé molta'gent-, cacadors... la gent mes de dretes, mes conservadora.
En aquest sector el missatge no ha penetral, o rio gaire. En canvi en sectors mes
oberts el discurs ha penetrat mes, encara que tinguin un nivell cultural mes baix.
Aquests sectors están localitzats en ciutats grans, els joyes...

[Pregunta: Ho atribueixes a tradiciorialisme, ruralisme, la influencia del caciquisme
potser també?] ... . . . • . - . . : . • . .
[Resposta] Jo cree que sí. Tradiciorialisme pero vinculat al caciquisme. Hem tingut
uns quants elements, sobretot gent del Delta, gent gran, tradicionalista, educats
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sense liéis, i normes al pescar etc....pero que han connectatamb el .discurs perqué :
eren anticaciquistes. En el fonssón iguals que els altres, en elsentit que teñen una
visió utilitarista de la natura, pero al mateix temps teñen una sensibilitat i un apreci,
cap a la térra, enyorar el fet que abans l'aigua del Delta estava neta, plena de peixos
i granotes i que era un paradís. Aquesta gent, que podríem qualifícar com a
tradiciorialistes d'esquerres, han connectat molt amb el moviment, sectors de
pescadors. Aquesta gent és conscient que és molt important teñir l'aigua neta. Son
tradicionalistes pero no son cacics, no están dins aquesta dreta reaccionaria (CI 3- •=
4 ) - - • . . • • • • - , . , < . •

En canvi, els sectors socials mes receptius a.aqueste plantejaments i
que es van implicar des del principi amb el moviment, teñen un perfil
bastant característic. Molts deis entrevistáis del Delta coincideixen en que
el perfil prototípic de ¡'activista es caracteritza, en paraules d'Ibáñez, de la
següent manera: . . . .

El nucli del moviment sorgeix a Tortosa perqué és l'entorn mes urbá de les
Terres de l'Ebre on hi ha mes gent de professions liberáis, amb un nivell educatiu
mes gran, en fí menys rural. Aquí [Ampostajqualla mes el discurs "l'aigua és
nostra". El nivell de conscienciació de la gent del Delta és prácticament nul. Volen
l'aigua pels arrossars, per poder cagar anees, tindre peix. Pero la mentalitat de teñir .
aigua per conservar el. Delta en el sentit mes abstráete no ho entén la gent del Delta. :
De fet van trigar mesos a reaccionar i incorporar-se al moviment. Primer va ser
Tortosa, després Amposta i altres pobles de la vora del riu; pero els [d]el Delta van
ser deis que es van afegir mes tard i potser perqué ja no els hi quedava mes remei.
Quan es van afegir ho van fer d'una forma molt coñtundent, pero també molt
primaria. "El moviment i les actituds-són molt diferents depenent del lloc. De fet,
deis dos sectors de la Plataforma, el que té mes predicado al Delta, encara que
estigui capitanejat per.un tortosí -Aznar—, és, on la gent és mes facilment :
rnanipulable i que van darrera consignes i frases senzilles, i que no teñen un discurs
massa elaborat. Pero el nucli del moviment, des d'on s'ha planifícat Testratégia del
moviment, ha estat a Tortosa al voltant de gent comen Manolo Tomás i els técnics
i científíes. Al principi el publie era mes la gent inquieta a nivell social, un nivell
cultural mes alt, ja tenien una certa sensibilitat ambiental, amb una certa
consciéncia de territori, el tema de la sostenibilitat, que el tema de l^bTe també era
una qüestió que afectava a les generacioris futures, l'equilibri territorial... És a dir,
un discurs mes elaborat. Després es va anar incorporant gent amb menys contingut it
mes com una,pura reacció.defensiva. Ara bé, aixó ha ajudat que molta gent,
sobretot jove, pero també d'altres que potser no tenien informado i ja tenien certa
sensibilitat, hagin mádurat i enteneñ clarament per qué es lluita. La massa de gent
que pensa áixí s'ha eixamplát molt; Tot i áixí pensó que el gruix está encara en la
gent que reacciona contra l'agressió. Peróvsí que ha ajudat a penetrar certes idees i
conceptes técnics a una part de la població significativa (CI 3).

Així, dones, observem que, en la percepció del científic i activista Caries
Ibáñez, el perfil del ciutadá mobilitzat prototípic que es mou des de l'inici
amb plantejaments universalistes és: alga amb un nivell educatiu alt (ja
sigui formal o autodidacta), jove (menys de quaranta anys), en un entorn
menys rural que el seu entorn immediat i sense vineles amb les tradicions
reaccionáries. Com explica l'entrevistat, aquests son per a ell el nucli del
moviment, pero ells i els experts no haguessin pogut aconseguir tot sois
l'impacte social que proporciona una massa important de gent que se suma
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al moviment com a reacció a una agressió concreta i, a partir d'aquí, entra
en contacte amb el discurs estructurat i universalista del nucli del
moviment.

. El cas de ja Garrotxa.ofereix algunes semblances. El 2001, en el
marc de l'Agenda 21 local, es va fer a Olot una enquesta d'opinió sobre el
nou eix viari peí túnel de Bracons.7 El que es molt interessant, a judici de
Josep M3 Mallarach, és "la diferencia de perfil entre les persones a favor i
en contra. La majoria de persones que estaven en contra tenien un alt niyell
d'estudis i eren actives professionalment. Mentre que la majoriá de
persones que volien el túnel tenien un baix nivell d'estudis o [eren] jubilats,
[persones] no actives. De fet, just el contrari del que volia fer creure el
Departament de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat, que
deia que els professionals mes actius i amb mes nivell d'instrucció estaven
a favor" (JMM 6).

Aqüestes observacions semblen reforcar la tesi deis valors
postmaterialistes (Inglehart 1977), segons la qual la sensibilitat per la
degradació mediambiental abunda mes en poblacions i sectors socials
beneficiaris de nivells elevats d'instrucció, prosperitat i benestar material,
que, justament per aixó, están mes inclinats a aspirar a valors de carácter no
material, com la qualitat de vida i la participació democrática. Tot i així,
val la pena reteñirTapreciació de Caries Ibáñez sobre la influencia negativa
de les estructures de dependencia (caciquisme) i les inércies culturáis
(tradicionalisme) en l'obertura mental cap aproblemes nous, fenomens que
permeten entendre que en determináis sectors populars mes oberts a la
innovació social també s'hi observi obertura a aqüestes reivindicacions.
Podem afegir-hi que el pes del jovent pot relacionar-se amb 1'augment del
nivell d'escolaritzacíó pn les ultimes, generacions, un factor que també
sembla haver de contribuir en la mateixa direcció d'obertura.

En tots els casos examinats, els nuclis dirigents deis moviments
populars de protesta necessiten aconseguir una sinergia amb els experts a fi
d'elevar el nivell intel-lectual de les seyes formulacions, i troben en els
sectors de la poblado mes instruits i mes oberts una base receptiva capas
de facilitar un clima que permet a aquests tipus de moviments aconseguir
un gran impacte social, difondre el seu discurs^ generar solidaritat i influir
decisivament en les qüestions ambientáis que afecten al futur de
l'ecosistema enfrontant-se amb els poders fáctics de la societat.

7 L'enquesta donava com a resultat que mes d'un ter$ deis enquestats (36,7%) eren poc o molt contraris al túnel (21,3%
contraris + 15,4% poc d'acord) i mes de ta meitat (56,6%) hi eren favorables (33,2% molt d'acord + 23,4% forca
d'acord). Véúre Castañer-Mallarach-Vila (2003:132).



Capítol 2

LESDUES CULTURES CIENTÍFIQUES

En els confíictes i moviments entorn del medi ambient no sois están
en joc interessos materials, sino també cultures científíques que responen a
diferents concepcions del món, i concretament les que podem anomenar
sostenibilista i productivista. Darrera de la discrepancia entre aqüestes
dues visions del món tú ha concepcions diferents, flns i tot oposades, de la
relació home-natura, del progrés i de la propia tecnociéncia i la seva
relació amb la societat.

§2.1 Diferencies en les concepcions del món i de la relació home-
natura

La visió productivista es basa en la voluntat de > dominar la natura
mes que de col-laborar amb ella. Es posa l'accent en les técniques que
permeten satisfer les aspiracions i necessitats humanes sense teñir en
compte la dinámica deis ecosistemes i la limitado deis recursos, com si la
voluntat humana pogués impósár la seva Ilei en qualsevol cas. En aquesta
perspectiva, el progrés s'entén com un augment de la dominado de les
forces i els recursos naturals per part deis éssers humans. Segons Josep Ma

Mallárach, els defensors de l'eix Vic-Olot per Bracons, representánts de la
concepció productivista,

teñen una visió que, des del meu punt de vista ja és obsoleta, pero ells, en canvi,
la veuen com avancada. Consideren indispensable que es vertebri Catalunya a
través d'autovies, i a mi em sembla que no només no és necessari, sino que no és
desitjable que siguí així. Son visions diferents respecte a la mobilitat. Pero mes
enliá de la mobilitat, les diferencies abasten Tassociació que fan entre creixement
i progrés, que per a ells son indissociables. Pero per a nosaltres, el creixement, en
societats humanes, arriba á un límit á partir del qual esdevé monstruos o patológic
'[...] (JMM 3-4). Teñen una altra escala de valors i una altra visió del progrés i la
mobilitat. [...] Son visions antagóniques en aquests aspectes.(JMM 5).

D'acord amb aquest esquema, diu l'hidrogeóleg Antoni Canicio, "la natura
la modifíquem a la nostra voluntat, i al final s'está veient que aixó porta
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problemes molt greus". Ho iHustra amb les interdependéncies que es
posen de manifest en la gestió de les conques hidrográfiques:

Hi ha una cosa que está claríssima: si un mira el mapa d'Espanya, la línia de
la [costa] és mes prima que un llapis. Totes les sorres que van peí litoral de la
Península Ibérica o d'Europa o d'on sigui, el noranta i pico per cent de la sorra ve
del conjunt de la massa continental a través de la xarxa hidrográfica. Al moment
que deixa d'arribar sorra, perqué la xarxa hidrográfica está plena d'embassaments
[...], llavors, qué passa? Deixa d'arribar sorra a les platges i tenim problemes.
Pero no només- al delta [de l'Ebre]: a Espanya es gasta cada any de l'ordre de
.50.000 milions de pessetes en regeneració de platges perqué es fa una política
hidráulica que no té en compte la gestió de costes. (AC 9).

1 ho remata amb les paraules següents: "Som una metástasi, no som un
creixement. Per a mi el desenvolupament sostenible [...] hauria de ser
millorar la qualitat de vida, pero no necessáriament augmentar el número
de gent i d'habitatges ni de superficie ocupada. Som els que som, anem a
mantenir-nos, dins uns límits, perqué el terreny no pot suportar qualsevol
tipus de creixement, i a partir d'aquí anem a millorar la qualitat de vida.
Per a mi aixó és progrés" (AC 8-9).

S'observa una diferencia, també, en les relacions que uns i altres
estableixen entre els fíns de la societat i l'aplicació de la tecnociéncia.
Quan les aplicacions técniques de la ciencia es guien per uns objectius de
dominació, preval la tendencia a intervenir en el medi natural sense
avaluar adequadament els efectes coHaterals o a llarg termini, partint de la
idea que qualsevol, error en les intervencions humanes es pot corregir.
Quan es contemplen des d'una óptica sostenibilista, les intervencions
humanes han de servir per satisfer les necessitats humanes minimitzant les
alteracions del medí natural i coHaborant amb la natura per a preservar les
condicions presents i futures d'habitabilitat de la Terra.

El canvi de cultura científica és un procés en curs, de manera que hi
ha un retard a T hora d1 assumir conceptés perfectament acreditats per la
comunitat científica, pero que no han estat encara assimilats per alguns
técnics i gestors. L'administrado a Catalunya, declara Josep Lluís Moner,
sovint "ha estat nefasta i ha promogut conceptés totalment acientífics, com
Y eliminado deis residus" (JLM 2). No es tracta de persones que no puguin
entendre els plantejaments ambientalistes, diu J. NfMallarach; "pero per
[a] ells és secundar i. Teñen una altra escala de valors i una altra visió del
progrés [...]" (JMM 5).
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Aquest procés de canvi en qué estem immersos genera un doble
llenguatge. És políticament corréete exhibir un discurs de la sostenibilitat,
pero una cosa son les paraules i l'altra els fets. "[Sjovint els politics parlen
en termes de desenvolupament sostenible, criteris ambientáis, etc., perqué
els han dit que ara s'ha de parlar en aquests [...] termes, pero
clarissimament la seva gestió és contraria a aqüestes directrius i es tradueix
en mes autopistes, mes despesa energética, mes generado de residus, mes
urbanització i ocupació insensata del territori" (JLM 7).

§ 2.2 Diferents practiques científiques i status professionals

Pero apart d'aquestes diferencies conceptuáis, les dues cultures
científiques es distingeixen en l'ámbit de la propia práctica científica. La
deis productivistes prolonga la divisió de la tecnociéncia en disciplines
independents, aíüades entre sí, que enfoquen la realitat no en el seu
conjunt sino com una agregado de fenómens que es poden estudiar per
separat. L?acció humana, en conseqüéncia, procedirá també considerant
per separat els elements sobre els quals s'aplicará. L'aigua, per exemple,
peí fet de ser vista com un recurs per á ús i consum de les persones i no,
també, com un element natural indispensable per a la vida deis
ecosistemes, s'acumulará en pantans, es canalitzará per consumir-la en
regadius, industria o habitatges, etc: La seva considerado de simple fluid
fa que la seva gestió depengui básicament d'enginyers de camins, cañáis i
ports. S'ignorará la significació biológica de l'aigua per ais boscos de
ribera, i la deis sediments que enriqueixen les parts baixes de les conques i
donen vida ais sistemes vius, inclosos els marítims. Tot aquest complex
sistema natural de fenómens interdependents només pot ser compres i
gestionat grades a una collaboració interdisciplinaria d'enginyers,
biólegs, hidrogeólegs i altres especialistes.

La práctica professional deis técnics d'orientació productivista
depén, dones, d'aquest abordatge analític de la realitat que aprenen durant
la carrera. Pero depén alhora de circumstáncies concomitants derivades de
la posició preeminent que aquests técnics teñen al capdavant de les grans
empreses o les administracions publiques, i de les inércies a l'hora
d'actuar. Els técnics superiors, d'altra banda, es consideren Pélit deis
professionals i reaccionen de manera corporativista davant deis
qüestionaments de qué puguin ser objecte (especialment per part de grups,
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coin els ecologistes, que ells tendeixen a menysprear com a diletants i
contraris al progrés).

Segons el geóleg Javier Martínez GüV de la Universitat de
Saragossa, els enginyers de camins, cañáis i ports teñen davant deis altres
experts i especialistes técnics i científics un sentiment de superioritat que
airela en la difícultat per aprovar una carrera altament selectiva com és la
seva. És freqüent la continuitat de la carrera de pares a filis, que reforca el
sentiment de pertányer a una minoria selecta destinada a posicions
eminents. Tan bon punt es gradúen, teñen l'opció d'entrar a
1'administrado pública; i per tant teñen assegurat un lloc de treball estable
i d'altíssima consideració social i influencia política. El seu status,
assimilable al d'una casta, queda reforcat per Fafiliació al Col-legi
d'Enginyers de Camins. Entre el CoHegi, les escoles superiors on s'han
format i les administracions publiques a les quals están destinats hi ha una
intercomunicació fluida que garanteix el poder i el prestigi social de la
professió. Les sortides funcionaríais "naturals" son els alts carrees en els
ministeris i altres institucions de FEstat (com les Confederacions
Hidrográfiques). Pero molts prefereixen F empresa privada, amb sous molt
elevats. La facilitat del tránsit des de 1'empresa privada cap a la funció
pública, i viceversa, contribueix a aproximar i ' a homogeneitzar els
interessos comuns i la visió del món compartida de 1'administrado estatal i
la gran empresa en els ámbits de Fobra pública i l'ordenació territorial. El
sentiment d'exceHéncia els dona un esperit de eos que es tradueix en un
corporativisme accentuat i exclusiu, de manera que es fan fortament
impermeables a qualsevol canvi que -des de fora de la professió—posi en
qüestió els parámetres en qué es mou la seva práctica professional. Fan
alió que han aprés a fer i sempre han fet, i no accepten llicons de ningú.
L'esperit de eos descansa també en mecanismes informáis de control i de
represalia contra els que intenten desviar-se'n. Preguntat sobre els
enginyers que van elaborar el PHN, Fecóleg Caries Ibáñez diu:

Aixó s'entén analitzant qui ha portat la política d'aigües a l'Estat espanyol des
de sempre: ha.estat aquest nucli dur, i molt corporativista, deis enginyers de
camins, cañáis i ports, entre altres. Son gent que tenien alts carrees a
l'administració i son els que han fet els plans hidrológics. Els polítics han anat
canviant pero els que tenien el poder de decidir qué es presentava com a Hei, en el
fons eren aquests alts carrees técnics, potser per sota de director general. Aquest
nucir és el que ha dissenyat la política d'aigües en funció, en primer lloc, deis
seus coneixements. Si ets enginyer de camins cañáis i ports, el que saps és
dissenyar embassaments i cañáis, per tant no se t'acudirá fer una política d'aigües
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diferent, i mes si no tens interés i ningú t'obliga a reciclar-te. A mes, amb
rarrogáncia i la seguretat que teñen en el propi sector, és un peix que es mossega
la cua.Aixó és bastant tipie en un moment de crisi de canvi de model: hi ha la
inercia del nucíi dur. És a dir, canvia el ministre pero sobre la taula té el mateix
pía hidrológic perqué els técnics son els mateixos: Adrián Baltana , Carlos Cártín,
Paco Gabezas. Arriba-un moment, que de fet ha arribat ara amb la ministra
Narbona, que [...] canviar la política d'aigües passa per canviar aqüestes

. persones.1 í si fossin les mateixes haurien de teñir unes direcírius polítiques
clares. Abans no hi eren aquests directrius polítiques, eren els técnics que deien
qué calía fer, i sempré recomanaven embassaments, transvasaments i regadius (CI
5-6). .

La práctica científico-técnica ó" aquests técnics no pren en
considerado el conjunt. Ignora el medi ambient. I quan les normatives
obliguen a tenir-lo en compte i a prendre mesures per minimitzar els
impactes ambientáis, aqüestes normatives son vistes com una molestia mes
que com una condició per a una bona práctica. L'enginyer Aiigel Aznar ho
formula així:

[...] mal que em pesi per la meva titulació d'enginyer de camins, s'ha de fer una
gran distinció entre els enginyers de camins i la gent mes preocupada peí medi
ambient, que normalment no son aixó [enginyers]. Aquesta és una carrera
enfocada a la cpnstrucció, a formigonar, fer cañáis, fer ponts. La vessant
mediambiental, almenys quan jo estudiava i cree que ara també, no estava mai
contemplada. Després es va anar incorporant ais projectes, pero era una cosa que
venia mes a molestar, no es contemplava mai com una alternativa. Perqué una
cosa está contraposada a 1'altra. Tots els plans hidrológics sempre s'han basat en

. fer a tot el país un sistema radial i portar aigua del nord al sud. Invadir el país de
: canals i formigó a diestro i siniestro. Aquesta és la cultura que domina entre els
; técnics.de les Confederacions.Hidrográfíques, de tipus constructiu, que és molt

diferent [de la] deis biólegs, hidrogeólegs i altres que están mes preocupáis peí
medí ambient i les conyencions mundials sobre aquests temes. Malauradament les
Confederacions Hidrográfíques han estat basades sempre en extensió, ampliació

. de canals i de regadius, etc.. i aquesta gent no ha tingut aquesta sensibilitat. No
voldria faltar a ningú, pero majoritáriament els técnics de les Confederacions
Hidrográfíques son d'aquest tipus, [...] Pensó que hi ha dos tipus de técnics, pero
potser aixó també ha estat el detonant perqué en les escoles superiors d'enginyeria
es comencin a plantejar aquests temes (AA, 5).

1 La primera ministra de Medi Ambient del govem Rodríguez Zapatero ja ha fet canvis en la direcció de les
Confederacions Hidrográfiques, substituint-hi en aiguns casos els enginyers de camins per biólegs o geóíegs.
La Confederació Hidrográfica del Duero, per exemple, está dirigida avui per una bióloga (informació de
Javier Martínez Gil).



42 Cap.2. Les dues cultures científiques

§ 23 La difícil adaptado a un món que es recicla

La qüestió es pot contextualitzar així: "hi ha un món que s'está
reciclant", en paraules d'Antoni Canicio, i alguns técnics no están fent res
per adaptar-s'hi. Ens trobem en una fase de canvi de model i les inércies
encara teñen un pes considerable, lligades a la formacio personal rebuda en
el seu moment pels técnics i ais factors psicosocials aHudits, pero també al
fet que des deis governs no es fan polítiques en aquesta línia. Diu Cánido:

Si jo hagués sigut técnic els anys cinquantes o quarantes, hagués fet la mateixa
política hidráulica que es va fer Uavors. El que passa és que ara no som en aquella
época i hi ha ún món que s'está reciclant. Pero hi ha un altre món que no ho té
fácil. Perqué, a veure, la nova cultura de l'aigua realment és nova i hi ha molta
gent que encara no s'ho ha plantejat. O siguí, l'enginyer ha estat educat per fer
obra i per posar pedrés, formigó i ciment i no ha estat educat amb una consciéncia
mediambiental, una visió global, pensar en la sostenibilitat i la planificado
territorial... Tot aixó son conceptes que han anat entrant recentment, i els de la
vella escola no els han assumit. Tampoc des del govern s'han fet polítiques perqué
ho assumeixin, pero és que, en certa mesura, son ells, els que estaven ocupant
aqüestes places de técnics i funcionaris amb aquesta consciéncia antiquada que té
una inercia enorme. Perqué un agafa la Confederado i el vuitanta, el noranta o el
noranta-cinc per cent, no hó sé, son enginyers de la vella escola. I van entrant
alguns nous mes joves, enginyers també, o inclús biólegs i geólegs, que están
contractats -normahnent no son funcionaris—[i] están així pels raconets, quasi
amagats. Costa molt de fer canviar la mentalitat. Molta d'aquesta gent no és que
siguin corruptes, ni molt menys, simplement son gent amb una mentalitat antiga
que constitueixen una massa crítica dins d'aquests organismes, com les
Confederacions, que son difícils de canviar perqué fins que no es jubilin, allí
teñen una placa de funcionan, que tota la vida han fet aixó i que és lo que els hi
han ensenyat. I tampoc s'han esforcat massa per modemitzar-se, per actualitzar-se.
A mes, tampoc hi havia la pressió social que hi ha en aquests moments perqué hi
hagi un canvi de consciéncia. Pensó que en aixó estem influint. Aquest era
l'estament técnic que, en un moment doiiat, un govern format per metges,
botiguers, advocats o el que sigui, quan va a buscar a la gent que se suposa que hi
entenen, pues son aquests. Llavors els altres son la gent una mica mes de
vanguardia, que s'han anat agafant a una altra cultura, pero que s'hari trobat amb
tots aquests Uocs oficiáis copats, i ais quals és difícil fer-los canviar la mentalitat.
Hi ha moít d'aixó (AC, 7). • • : • - .

Tot i així, teñen la intu'ició d'estar en fals, i per aquesta rao els
experts de les administracions i grans empreses no es presten a debatre
públicament les seves posicions amb els que defensen les posicions
contraríes. A propósit deis técnics que han treballat peí PHN, Antoni
Canicio diu que
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no podien cauro * en la témptació d'anar a debatre en un camp, el técnic i científíc,
on necessáriament estaven en inferioritat, perqué ells sabieñ que no tenien rao.
Llavors, no tenint rao, per qué has d'anar a lluitar en el camp de l'altre, on l'altre
és fort? En canvi, al Parlament tenien majoria absoluta. [...] Mai els técnics han

. . donat la cara. [...]. No volen parlar perqué son funcionaris, no poden renegar del
que han fet, ells mateixos son responsables, d'alguna forma, del que s'ha fet.
Perqué si ets cap de planificado hidrológica d'una Confederació, no pots dir que
no tens res a veure amb la planificado hidrológica que s'ha fet (AC 7).

Tampoc ha estat fácil el debat públic entorn del túnel de Bracons, sobretot
des que la plataforma Salvem les Valls va teñir el suport obert de técnics i
científics competents. Modest Fluvíá, catedrátic d'Economia de la UdG,
contrari al túnel, va fer una crítica metodológica total a una análisi cost-
benefíci feta per el també economista Pere Lleonart per encárrec de la
Generalitat, crítica que va sortir publicada a doble página ais diaris
gironins el juny de 2000. Els defensors deis projecte, segohs J.M
Mallarach, "han refusat reiteradament de debatre püblicament aquest afer
cabdal, el de la justificado de robra. No han acceptat perqué saben que no
poden defensar el resultat del seu treball. Per tant, des del nostre punt de
vista, no té cap credibilitat. L'obra no ha pogut justificar-se des del punt de
vista del públic" (JMM 4). Mes endavant la patronal Pimec-Sefes va
organitzar a Girona una confrontado d'opinions sobre el projecte de l'Eix
Vic-Olot, on, segons la visió personal de J.M3 Mallarach,

vam fer un debat, cara a cara, entre tres técnics a favor i tres en contra de l'eix de
Bracons. En contra, hi havia en Modest Fluviá, com a economista, en Xavier
Canosa, com a urbanista, i jo, cóm ambientalista. En aquest cas quasi ja no vaig
haver d'intervenir, perqué els altres dos van donar tants arguments i tan

. . contundents, que quedava molt poc per afegír. En canvi, els que estaven a favor,
van esgrimir tan pocs arguments, i tan febles, que quasi bé no hi va haver debat.
[...] La veritat és que em va sorprendre forca. [Eís arguments deis que estaven a
favor] es basaven en el discurs deis anys setanta, de que com mes autovies hi
haguessin, rñülor, així podríem anar a tot arreu en cotxe. Era un discurs molt
pobre, de molt poca volada (JMM 3). :

El mateix informant subratlla que els arguments contra el túnel de
Bracons no son només ambientalistes:

•Hi ha cinquanta economistes de primera fila, entre ells catedrátics de diverses
universitats catalanes, que s'han oposat a aquest eix viari en particular. I no s'hi
han oposat per motius ambientáis, sino per moü'us económics, que quedi ciar. I en
canvi, no hi ha, que sápiga, cap economista de primera fila al país que ho defensi.
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Cal remarcar-ho, per tant, l'oposició a aquest despropósit no es basa només en
motíus ambientáis, sino també económics, d'impacte social i de desvertebració del
territori (JMM 5). ,: . . •

La plataforma Salvem les Valls, a mes a mes, va recollir signatures
en suport d'un text titulat "Deu bones raons per oposar-se al nou eix viari
Vic-Olot per Bracons". Fins al 23 de juny de 2003 s'havien recollit 571
signatures.

Gntpsdeprofessions ... Nombre defirmants
Economistes
Arquitectes (i arquitectes técnics)
Enginyers industriáis, ' camins

telecomunicacions (i eng. técnics) ¡
Enginyers agrónoms i forestáis
Juristes i advocats .
Geógrafs .
Biólegs
Ambientólegs
Geólegs i hidrólegs
Químics, físics i matemátics
Ciéncies socials i humanes
Ciéncies de la salut . :

Periodistes i altres
Total

40
' 22

22

40
21
66

163
28
22
47
44
23
33

571

§ 2.4 Paradigma ecológic versus paradigma analític

Enfront deis experts de tendencia productivista, els de tendencia
sostenibilista adopten enfocaments holistes, sintétics, de conjunt, que
impliquen coHaboració dJexperts per damunt de les fronteres de les
especialitzacions, i per tant una práctica científica basada en la diversitat i
complementarietat deis punts de vista adoptats^ Podem parlar de
paradigma ecológic per oposició al paradigma analític propi de la práctica
científica tradicional.2 En conseqüéncia, es pot parlar de construcció
col lectiva i interdisciplinária del saber\

La visió holista deriva d'una comprensió mes exacta i acurada de la
realitat, tant de la realitat natural com de les seves interrelacions amb les

Veure el significa! adoptat d'aquest tenne a la secció "Metodología i fonts", supra.
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intervencions humanes, d'alló que rep el nom de coneixement contextúa!.
També deriva d'una creixent comprensió científica deis límits naturals
dintre deis quals s'ha de moure la vida humana. Com indica Antoni
Canicio,

Si el recurs és Umitat, haurem d'ajustar el nostre consum d'alguna fonna. Fins
i tot en el territori, si la superficie del territori és la que és, no podem seguir
creixent amb Turbanisme indefinidament perqué s'acabárá el territori, ens ho
menjarem tot. I quan ens ho hágím menjat tot qué? I quan ens haguem menjat la
conca de l'Ebre, llavors qué? Qué farem, anar a buscar el Danubi...? Si el recurs és
limitat, en algún Iloc hem de posar el límit al consum també, perqué de lo

. contrari, primer comencarem amb l'Ebre, després amb les zones humides, després
els aqüífers i al final, arribarem a una situació catastrófica (AC 8).

I aixó és el que no s'ha pensat mai, sempre han dit un embassament, un altre
embassament... Molt bé, pero el que no és r^onable és reduir el cabal sólid del rius
a zero. Per tant, s'ha de gestionar i aixó no és dir que no volem embassaments: els
embassaments s'han de gestionar no només en funció de la producció d'energia
eléctrica. [...] teñen el sistema de gestió d'embassaments planificat en funció de
les necessitats de producció d'energia eléctrica. I prou. No hi ha cap altre tipus de
condicionament: ni la pesca, ni la necessitat de manteniment del riu, ni del bosc
de ribera ni de la salinitat... res: producció d'energia eléctrica. Bé,.llavors dius, a
mi ja em va bé que facin embassaments per fer energía eléctrica o per regar...
pero, home, hi ha altres coses, no és només aixó sol. És un sistema natural també.
Hi ha la necessitat que, per exemple, a la primavera hi hagin aportacions.de
nutrients a la mar de l'Ebre perqué hi hagi nitrógeno fósfor i potassi, perqué creixi
el fitoplácton, perqué els alevins deis peixos en mengin... i és tota una cadena i
uns cicles naturals. D'alguna manera un ha de millorar-optimitzar la gestió pero
no simplement pensant en la producció d'energia eléctrica i en els interessos
d'unes determinades émpreses, sino pensant en tot el conjunt. [...] es van fent
pedacos...i aixó és el que no pot ser (AC 9-10). . . . . . .

Un deis científics entrevistáis, Josep Ma Mallarach, encarna molt bé
la mentalitat i Testil de treball deis experts d'orientado sostenibilista. És
geoleg de formació i els primers anys del seu exercici professional es va
orientar cap a la geografía ambiental Uigada a la planificació urbanística,
territorial i d'espais protegits. Després va viure ais Estats Units durant 7
anys i va fer-hi un mestraíge de ciéncies ambientáis. Ha treballat tant en la
planificació i la gestió ambiental cóm en l'avaluació de projectes. Ha estat
director del Pare Natural de la Zona Volcánica de la.Garrotxa, Constatant
la febiesa de les plataformes reivindicatives de Catalunya, proposa una
alternativa organitzativa que comporti la col-laboració multidisciplinária
delsexperts:
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Si hi hagués mes capacitat de fer pinya i fer associacions mes grans potser
tindríem més.capacitat d'incidir en les polítiques ambientáis. Aixó requeriría un
grup multidisciplinar de professionals entre els quals hi hauria d*haver un bon
equip d'advocats ambientalistes perqué 1'administració pública infringeix sovint
les seves própies liéis (JMM 9-10).

A propósit de FÁssociació de Naturalistes de Girona (ÁNG), amb la qual
ell ha col-laborat, F entrevistador li comenta que en anteriors entrevistes els
técnics afirmen que han aprés molt del treball interdisciplinari, i Mallarach
diu el següent:

Totes Íes'reunions de l'ANG han estat així, taules en qué cadascú deis
presents tenia una formació diferént. Ja sé que no és freqüent, pero jo hi estic
acostumat. [...] En els treballs que he fet des del 1977 he trebaílat normalment
d'aquesta manera, i considero que és un valor molt important de formació perqué
et fa obrir a altres Uenguatges, altres perspecrives, i efectuar síntesis d'aportacions
diferents. Per altra banda també hi ha un compromís étic, implícit pero plenament
assumit, de posar els valors de la societat i del llarg termini per davant de valors
individuáis, delteu sector social o del curt termini. O siguí, posar valors
immaterials, socials, étics i, en darrera instancia, espirituals, encara que aixó es
porti poc avui dia,com remarcava en Margalef, per sobre deis valors materials i
mercantils (JMM 11).

Val la pena destacar de 1' anterior cita dues idees, apart del treball
interdisciplinari: la d!obrir-se "a d'altres Uenguatges" i la del "compromís
étic". És interessant un comentan de Josep Ma Mallarach en el sentit que la
pluralitat d'abordatges que requereixen els estudis ambientáis no té a veure
només amb la coHaboració d'especialistes d'ámbits científico-técnics
diversos, sino també amb un enfocament rhultiescalar, és a dir, que abordi
els fenómens estudiáis des d'escales diferents:

M"he centrat en temes de l'ordenació territorial i d'espais protegits, he trebaílat
en temes de planifícació durant deu anys, en l'ámbit de la gestió dürant set anys i,

. . darrerament, en l'ámbit de Pavaluació. Tres ámbits diferents, : pero
complementaris. D'altra banda, pensó que els temes de medi ambient és.molt
important poder-Ios entendre i abordar en diferents escales. En la mesura del que
p.uc, intento compaginar treballs d'ámbits municipal, comarcal, regional i
internacional. Perqué a cada escala tens una percepció diferént deis fenómens, per
la senzilla rao que hiha fenómens que no els veusa altres escales. Araestic
coráenc.ant a trebaüar en un projecte internacional de: connectivitat ecológica de
massissos muntanyencs que va des del Gantábric fins ais Alps suíssos. Pensó que
és molt important, en el plantejament deis projectes de medi ambient, per una
banda, la multidisciplinarietat i3 per l'altra, la multiescalaritat. Son dos aspectes
clau (JMM 11-12).
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§ 2.5 El rebuig de la racionalitat tecnocrática

En la present recerca prenem com a referencia ecosistemes amb
presencia humana, amb la pretensió d'un abordatge global, i no únicament
teóric, sino també práctic. Efectivament, l'ésser huma no sois forma part
deis ecosistemes, sino que n'és una part activa i transformadora, guiada
per uns objectius i uns valors conscients. La visió teórica deis sistemes
naturals es complementa, dones, amb una visió praxeológica, i el resultat
és una comprensió deis processos interáctius en la dialéctica home-natura,
incorporant-hi els elements axiológics que entren enjoc.3

Les dues cultures, científíques adopten enfocaments també
antagónics quan> s'introdueix l'element praxeológic. Els adeptes al
productivisme adopten sovint una oríentació tecnocrática, inclinant-se a
ignorar les poblacions afectades, que veuen com a simples beneficiaris,
com a simple objecte de les actuacions deis técnics. El teenócrata es
considera dipositari únic d'uná süposada "racionalitat técnica" per darriunt
deis interessos i preféréncies de la societat o deis diferents grups dintre de
la societat. L'ámbit de la presa de decisions és concebut com un ámbit
autonom, que no admet, o no hauria d'ádmetre, interferéncies de cap sector
social. De fet, es tracta d'una posició ideológica que deslegitima la
intervenció popular en les decisions técnico-productives, pero entra en la
contradicció d'acceptar, en realitat, la imposició de les priorítats del poder
económic i/o polític.

Els casos estudiats en aquesta recerca exemplifíquen la revolta
contra el tecnocratisme i rafirmació de la voluntat de fer pesar els
interessos de les poblacions afectades i de l'interés general, presentí futur.
Al manifest fundacional de la Fundació per una Nova Cultura de l'Aigua
(any 2000), s'hi parla de "sostenibilidad ecosociaF, glosada amb les
següents paraules (les cursives son afegides):

Se trata [...] de auspiciar un nuevo modelo de desarrollo basado en una ética
intergeneracional desde la que el patrimonio natural, social y cultural de los

3 Veure infra Y Apéndix titulat "Sobre la racionalitat tecnocrática".
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pueblos debe considerarse como un préstamo de las generaciones futuras más que
como una herencia de nuestros antepasados. [...]

La profunda relación entre ríos, territorio y sociedad ha sido
sistemáticamente olvidada. La preeminencia de las utilidades productivas del agua
nos ha llevado no sólo a destruir patrimonios de naturaleza de enorme valor, sino
a ignorar los derechos de los pueblos que han habitado durante cientos o miles de
años en valles y riberas en estrecha relación con los nos. El derecho de esos
pueblos y comunidades a su existencia en el ámbito territorial en el que han
hundido las raíces de su propia existencia merece una espacio entre los derechos
humanos que deben ser valorados y respetados, más allá, de los juegos de
"mayorías" y "minorías", tantas veces argumentados para encubrir, en nombre del
llamado "interés general", los negocios de grupos de presión. [...]

En este1 contexto de crisis, la necesidad de alumbrar perspectivas de
sostenibilidad desde un nuevo modelo de desarrollo está haciendo aflorar un
amplio movimiento social en pro de lo que se ha, venido en Uamar la Nueva
Cultura del Agua. Ubicar el énfasis de este movimiento en el ámbito de la cultura
no es una casualidad ni un recurso semántico, sino que refleja la necesidad de
abrir nuevos enfoques en profundidad, y no sólo en el ámbito de la técnica, de la
estrategia o de las tácticas políticas. Se trata, en definitiva, de asumir un cambio
de paradigma, pasando de considerar el agua como un simple factor productivo, a
entenderlo como un activo ecosocial \..\ (Manifiesto fundacional de la
Fundación por una Nueva Cultura del Agua, www.unizar,es/frica/docu). .

En el document "20 propuestas para un cambio tranquilo hacia la nueva
cultura del.agua", de la Fundado, elaborat el 22 de marc de 2004, s'hi
troben expressions mes explícites peí que fa a la participacio ciutadana:

[...] la participación ciudadana proactiva, que . exigen las Directivas
ambientales europeas, demanda la puesta a disposición de los colectivos sociales
de los medios económicos pertinentes [punt 15] ; [...] nuevo enfoque de
participación ciudadana proactiva [punt 17]; Abrir procesos de Revisión de los
Planes Hidrológicos de Cuenca y del PHN bajo una amplia participación
ciudadana y científico-técnica [punt 18]; Promover una política de sensibilización
y educación en materia de aguas [punt 19]. (www.unizar.es/fhca/docu)

§ 2.6 El paradigma ecológic prógréssa en gran mesura fora del marc
institucional oficial

El paradigma ecológic és el nou enfocament deis problemes que
contempla la intervenció humana en la biosfera des d'un punt de vista
sistémic. La vella cultura científica, limitada peí seu enfocament
básicament analític, resulta inefíca9 per captar les interaccions i els
sistemes que es formen en aqüestes interaccions. La substitució del
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paradigma tradicional peí nou paradigma topa amb dificultáis diverses.
N'hem vist algunes de carácter institucional, com la persistencia a les
institucions de les concepcions productivistes i no< sostenibilistes, la
preeminencia social deis enginyers de camins, les aliances d'interés entre
les burocrácies i les empreses, les inércies del sistema educatiu. Aquests
obstacles institucionals fan que en determinats camps d'actuado humana
el coneixement científíc i les seves aplicacions progressm bastant al marge
de les forces económiques mes potente i de les institucions oficiáis.

Mentre les institucions polítiques i económiques continúen aferrades
ais esquemes tradicionals, cristaHitzats de mil maneres en la práctica
social -en els programes de les escoles técniques superiors, en les
normatives técniques imposades pels governs, en el personal que pren les
decisions técniques i les executa, en les nocions dominants de progrés,
etc,—, el coneixement innovador progressa fora d'aquests ámbits
institucionalitzats, allá on troba condicions de llibertat intel-léctuál i de
distanciament respecte del poder económic i polític i les seves urgéncies.
Aquest fenomen Them pogut comprovar en els tres ámbits de la present
recerca. L'observado, pero, no es pot generalitzar. Probablement está
Hígada a situacions on existeixen moviments populars de protesta i
proposta, perqué en aquests casos la percepcio del fenomen está fácüment
a l'abast de la població en general (i en canvi no és previsible que passi en
fenomens que no afecten de manera directament perceptible a la gent del
carrer, o en qué la gent del carrer no troba objectius concrets pels quals
mobilitzar-se, com el canvi climátic o el forát de la capa d'ozó).

De fet, aquest no és fenomen del tot nou. En altres moments de la
historia europea moderna la innovado deis coneixements, teórics i
práctics, ha progressat fora de les vies oficiáis. La revolució científica deis
segles XVII i XVIII es va produir molt mes fora de les institucions
formáis, les Universitats i les Académies oficiáis que no en aqüestes
institucions. Va ser obra de particulars, sovint artesans, o estudiosos que
investigaven i inventaven fora deis mares reconeguts o en institucions
alteraarives, i que sovint trencaven amb les órtodóxies dominants.
Christopher Hill informa de la divulgado científica i técnica que es va
desenvolupar impetuosament a rAnglaterra del segle XVI, amb
ensenyaments (en ariglés i no en llatí) de matemática teórica i aplicada,
química, dret, medicina, astronomía i altres disciplines. Sovint eren classes
particuíars, que s?adrécaven a comerciants i menestrals d'oficis, i molt
particularment a navegants, que necessitaven coneixements d'astronomía i
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cálcul. Al costat d'aqüestes iniciatives particulars, ni va haver també
iniciatives de mes volum de carácter semi-ofícial, com el Gresham
College, fimdat peí comerciant i financer sirThomas Gresham.

[Gresham] construyó la Lonja Real y destinó las rentas de las tiendas
conjuntamente a la ciudad de Londres y al gremio de sederos para financiar la
institución cultural. A pesar de las argumentaciones de [la Universidad de]
Cambridge sobre la mayor conveniencia de entregarle el dinero a la universidad,
Gresham siguió el ejemplo de muchos mercaderes que dotaron escuelas
secundarias en el siglo XVI y tuvo buen cuidado en no colocar el control de su
escuela en manos de clérigos, sino de comerciantes como él. Dotó siete cátedras:
teología, derecho, retórica, música, medicina,. geometría y astronomía, con
sueldos más altos que los que Enrique VIII había asignado a los catedráticos de
teología de Oxford y Cambridge.

Els continguts i els métodes deis ensenyaments de Gresham College
il-íustren la revolució que representava respecte de les institucions
tradicionals:

Las instrucciones para las clases, elaboradas por comerciantes de la City, eran
sorprendentemente avanzadas. Se liberaba a los profesores de la práctica
universitaria de mero comentario de un texto determinado. El profesor de
astronomía tenía que enseñar la utilización de instrumentos náuticos "de forma
que la entendieran los marineros" y aplicarlas a; finalidades prácticas enseñando
también geografía y navegación. El profesor de geometría tenía que enseñar
aritmética, y geometría teórica y práctica. "Como la mayor parte del auditorio
estará constituido por burgueses, como estos y otros que tienen poco o ningún
conocimiento del latín, y como todo hombre, por el bien de su salud, desea poseer
algún conocimiento del arte de la medicina", al profesor de medicina se le indicó
que tratara las modernas teorías dé fisiología, patología y terapéutica (Hill

: . . 1980:49-51). . •

Era la ciencia viva, Hígada a l'expansió marítima i ais canvis técnics i
socials del país, protagonitzats per la burgesia emergent, és a dir, per una
forca social de futur. -

A la Franca del segle XVIII trobem un altre cas de creació i difusió
del saber fora deis cañáis oficiáis: la publicació i difiisió de VEncyclopédie
ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, entre 1751
i 1765, sota la direcció de Denis Diderot i amb la coHaboració deis
intel-lectuals avanc.ats mes competents i reconeguts (D'Alembert, Voltaire,
Montesquieu, Rousseau i altres). Se'n pot destacar Tinterés per la ciencia i
les técniques, que eren objecte de tractament extens i nombroses lamines.
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L'Enciclopedia va ser un instrument important de difiisió de les idees
filosófiques i polítiques illustrades, i de creació del clima que va preparar
la Revolució. Pero també de difusió i estímul de la renovació científíco-
técnica. L'Enciclopedia es distribuía a tot Franca,4 i va contribuir a
constituir una xarxa d'inteHectuals de províncies i líders locáis d'opinió,
de persones interessades per la ciencia i la técnica, peca clau en el progrés
social i mtel-lectaal de Tépoca, a Francai mes enllá.

En Támbit d'aquesta recerca, hem constatat també -i salvant totes
les distancies amb els exemples anteriors—un procés d'innovado fora i al
marge del món oficial. Hem observat un cánvi qualitatiu en la manera de
fer ciencia i d'aplicar-la, un pas del paradigma tradicional analític al
paradigma ecológic, i que aquest canvi ha estat impulsat des de fora de les
institucions oficiáis i sovint forcejant amb elles. Les universitats son
l'excepció. Com subratllen alguns deis entrevistáis, les universitats son
espais de llibertat intel-lectual potencial. El mérit principal del canvi de
paradigma, tanmateix, cal atribuir-lo a l'ecologisme. Des deis anys 70 els
ecologistes han estat els promotors mes tenacos i conseqüents d'una nova
cultura científica. Les organitzacions ecologistes han reunit a les seves files
experts de diverses especialitats juntament amb afiliats sense formado
específica en els camps ambientáis. Aquests experts de vegades treballaven
a les universitats; de. vegades ocupaven llocs de técnics ambientáis en
ajuntaments i altres administracions, o fiincions directives o técniques en
Pares Naturais, fundacions i altres organitzacions publiques o privades.
Alguns, malgrat la seva competencia mes que suficient per fer recerca
académica, van renunciar a la carrera universitaria i van decidir treballar en
el territori, posant el seu saber al servei de grups conservacionistes i deis
moviments cívics (aquest és el cas de Caries Ibáñez, membre de SEO-
Birdlife a Amposta i un deis fimdadors de la PDE). Pero es pot dir que, fins
i tot tenint un peu en institucions publiques, representaven un punt de vista
completament nou, poc o gens assumit per la sócietat i per les
administracions. Les organitzacions ecologistes i els. experts afiliats a elles,
o nó afiliats pero sensibilitzats, han estat desafíant durant molts anys el
paradigma dominant i han acabat posant-lo en crisi i aconseguint que les
seves idees, els seus diagnóstics i propostes, hagin trobat un reconeixement
públie i una plasmado institucional. Estem en una fase, encara, de
transido, en qué la cultura ecologista está lluny d'haver-se imposat. Els
plantejaments productivistes -tant en el món de les idees com, sobretot, en

41 a Tesíranger: la Junta de Comer? de Barcelona en tenia un exemplar, tot i que estava prphibit per la .,
Inquisició.
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el de les actuacions practiques—continúen essent hegemónics. Pero
l'aven^ de la nova cultura sembla imparable.

La recerca ha constatat que el nou paradigma es desenvolupa mes
lliurement i efícacment a una certa distancia del poder. La Plataforma de
Defensa de l?Ebre troba estudiosos de les organitzacions ecologistes i de la
Universitat guanyats al nou paradigma, que treballen practicant la
cooperació interdisciplinária i es posen al servei del moviment. A les
comarques gironines, ANG i IAEDEN reuneixen i catalitzen els
coneixements dispersos de dotzenes de llicenciats i graduats en diverses
disciplines. A 1' área metropolitana barcelonina organitzacions com CEPA,
Ecologistes en Acció (abans Acció Ecologista) i Greenpeace agrupen el
saber de metges, químics, biólegs, enginyers, economistes i advocats,
intervenint des deis orígens de la gestió de residus amb la finalitat
d'imposar criteris de racionalitat ambiental de vegades contra les
administracions publiques i de vegades col-laborant amb elles¿

Una de les claus del seu éxu>del seu paper capdavanter en els
esforcos col-lectius per introduir millores en les practiques ambientáis de la
societat catalana, és la seva capacitat i voluntat de treballar de manera
interdisciplinária. internet ha facilitat en molts casos el treball coHectiu en
xarxa, fins al punt que unes quantes dotzenes d'experts coordinats entre sí
han arribat a dominar una massa d'informacions i coneixements molt
superior a la. que manejaven les grans empreses i administracions. En
ocasions, la connexió via internet permet a entitats de la societat civil
reunir moltá mes informació pertinent que aquella de qué disposen certs
polítics o centres de decisió política, o els experts al seu servei. L'ANG
n'és un bon exemple. En l'ámbit social i polític hi havia la percepció -diu
Enríe Pardo, ex-dirigent de l'ANG—que TAssociació era potent, que
manéjava molta informació i molta capacitat. I no il-lustra amb una
observado reveladora: "Així, per exemple, els alcaldes se't posaven al
téléfon quan els trucaves" (EP 1).

La clau del procés és que en les situacions aquí examinades cal que
una presa de decisions raonada en fixnció de criteris d'optimització técnica
i de consens social participatiu compleixi determinats requisits. Aquests
requisits son la competencia técnocientífica, pero no en una sola disciplina,
sino en un ventall de disciplines que es complementen entre sí per captar
adequadament totes les dimensions del problema. També cal competencia
en materia jurídica per poder anticipar-se a les amenaces, prevenir-Íes i
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aportar solucions utilitzant els recursos legáis i administratius. Finalment,
cal introduir i fer funcionar mecanismes d'informació pública, d'avaluado
deis projectes en funció deis interessos socials en joc i de negociació entre
totes les parts implicades (amb els seus experts). Mentre no van existir els
llicenciats en Ciéncies Ambientáis, és a dir fíns al 1996 -any en qué es
gradúa la primera promoció d'ambientólegs—no existien professionals
preparáis per fer aquest tréball de síntesi, excepte alguns formats a
l'estranger, com J. Ma Mallarach. La mancanca es va suplir amb iniciatives
d'especialistes que comprenien . la necessitat d'una coHaboració
multidisciplinaria, i amb la voluntat coordinadora de les organitzacions
ecologistes.

Quan les poblacions afectades es mobilitzen juntament amb els seus
.experts, es generen dinámiques que posen en crisi el model tecnocrátic i
obren espais a una democracia mes participativa i mes informada. Aixó
també depén deis instruments intel-lectuals (i no sois polítics i
organitzatius) deis moviments. En el tema deis residus ha estat decisiu el
Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA), que funciona alhora
com a entitat ecologista i com empresa de servéis, amb els ,seus propis
técnics. Es va donar a conéixer sobretot amb el Projecte Residu Mínim,
endegat el 1992 en coHaboració amb la Generalitat i els ajuntaments de
Molins de Rei, Torrelles de Llobregat i Sant Cugat del Valles. En la lluita
contra el PHN un factor decisiu va ser la creació, Tany 2000, de la
Fundació per una nova Cultura de l'Aigua, que va permetre -junt amb
altres entitats de la societat civil com Bakeaz, del País Base—4onar un
espai de debat i elaborado teórica independent del món oficial: En la
defensa del patrimoni natural a les comarques gironines* organitzacions
com l'ANG o IAEDEN van reunir un capital col-lectiu de coneixements
que superava i desbordava la capacitáis de les própies administracions de
manejar informado. El cas de l'ANG és particularment interessant. Enric
Pardo, regidor de Medi Ambient de rajuñtament de Girona a resultes de
les eleccions de 2003, explica així la seva visió del fet. En primer lloc,
constata la relació de l'ANG amb les administracions en tots dos sentits:

Molts técnics de l'ANG van anar a parar a l'administració municipal, comarcal
o de la Generalitat. Per aixó, encara que Tambient polític no era propici,
disposaves d'informació de primera má de molts llocs claus. Aixó permetia que
determinades coses de les quals els téemes no se'n sortien, perqué políticament
alió no s'assumia, dones passava [a TANG]: "Escolta, he' intentat fer aixó, pero no
ho he aconseguit. A veure si podeu fer-hi algo..." Líavors, és ciar, anaves a tocar
ben bé allá on ni havia la llaga. I aixó ha anat passant i encara passa (EP 3).
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L'ANG va ser també un exemple de col-laboració interdisciplinária amb
utilització de mitjans telemátics:

Els técnics també aprenen. Aprenenpel contacte amb altres disciplines.
L'ensenyament universitari és massa compartimentat. L'experiéncia de , la
col-labpració amb els que lluiten en el terreny enriqueix el.món académic.
També dona una dimensió política al coneixe'ment técnic.

Una cosa que va donar una gran densitat de coneixement a l'ANG vá ser la
decisió d'adoptar la informática i les xarxes telemátiques tan aviat com van estar
disponibles. Parlem [de mitjans] deis anys 90. Els socis s'anaven connectant a
internet i vam constituir una xarxa per on circulava molta informació en tots els
sentits. Quan hi.havia un problema o situació conflictiva, enviávem missatges a
tothom que estava connectat demanant-los tota la informació pertinent al cas de
qué disposessin. Aquest procediment ens va permeíre acumular una quantitat
d'informació que ningú mes no tenia, incloses les administracions publiques. Hi
ha un portal d'internet: ecologistes.net (EP 4).

Al comencament la comunicado era unidireccional. Des de l'ANG
s'enviavennotícies, informacions, convocatóries. I es demanavaais socis
que enviessin informacions d'interés a TAssociació. En una segona fase
es va intentar una comunicado de tots amb tots, i amb aquest fi es va
crear el portal: La intenció era fer fórums i treball en equip. El treball en
equip no va quallar en general, pero sí en ámbits temátics: es
connectaven entre si els que treballaven un mateix problema. Aixó sí que
va funcionar i va permetre treballar de manera transversal i
multidisciplinar: iS'hi van afegir arquitectes i advocats. Permetia una
"militáncia no presencial", segons paraules d'Enric Pardo.

Una altra forma de treball en equip que ha donat molt bons
resultáis en tots els camps ha estat la celebració de Jomades, Congressos
i altres trobades de carácter técnic, amb la particularitat de reunir-hi tant
experts de diferents especialitats com activistes de moviments i
funcionaris públics. A les pagines-web de les grans organitzacions
ecologistes de Catalunya es pot teñir noticia de les innombrables jornades
organitzades des deis anys 80 sobre els temes mes variáis, des de la
protecció d'espécies amenacades fíns a la físcalitat ambiental en l'ámbit
local. En el camp del preserit estudies poden: citar com les mes
destacades les Trobades Estatals d'Amants de les Deixalles, amb divuit
edicions ja celebrades; els Congressos Ibérics de Gestió i Planificado de
l'Aigua, que ha celebrat la quarta edició el 2004; les Joraades per una
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Nova Cultura de l'Aigua (3 edicions). Algunes d'aqüestes jomades son
convocades per entitats ecologistes; altres, per administracions publiques;
altres son copatrocinades per entitats ecologistes, universitats,
ajuntaments o altres entitats publiques. Aqüestes trobades teñen diversos
efectes. Un és la socialització de la informado i el coneixement, un altre
la fusió entre científics, técnics i activistes socials, i facilitar la interacció
de tots ells. Manolo Tomás no valora així: •; • .

[...]'íes jomades i xerrades técniques, que n'hem fet multitud. En aquest marc és
on els científícs podien expressar les. seves idees i els activistes.[...] podíem
assimilar conceptes. Hem adaptat les seves idees al Uenguatge popular per
difondre-les. Aixó ha general dues coses importants a la gent, en primer Uoc,
coneixement i, en segon lloc, confíanca, perqué podíem plantejar els hostres
dubtes. Així l'aportació deis científics ha estat cabdal, pero pensó que la nostra
aportació cap a ells també ho ha estat en el sentit que, a mes de divulgar les
seves idees, els hem motivat a investigar mes perqué veien que el que

• investigaven realment servia per alguna cosa. [... ] Per exemple els estudis de la
Fundació per una nova cultura de l'aigua ara están sobre la taula deis organismes
mes importants que decidirán la futura política hidráulica. Els científícs que els
han fet (Prat, Ibáñez, Arrojo) no s'ho podien esperar fa uns anys. Per tant, hi ha
hagut una relacíó molt bonica i interessant entre coneixement i activitat (MT 5).

En resum, la nova cultura científica, amb les corresponents
aplicacions técniques i socials, s'ha desenvolupat a partir de la iniciativa i
la pressió de l'écologisme, aliat amb els científics i técnics afins i alguns
moviments socials, fora de les institucions oficiáis o en una coHaboració -
de vegades conflictiva—amb elles. Aquesta alianza s'ha beneficiat de
1'aportació d'investigadors.universitaris i ha creat institucions própies
(Fundació per una Nova Cultura de l'Aigua, ANG, CEPA...) que li han
servit per fomentar els nous plantejamehts i per cooperar, quan cal, amb les
administracions tot mantenint la seva independencia.

La creació, a partir.de 1992, de les llicenciatures de Ciéncies
Ambientáis a diverses universitats catalanes representa una culminado de
tot áquest procés, i un recóneixement institucional de la nova cultura
científica.

§ 2.7 Les llicenciatures de Ciéncies Ambientáis

Les llicenciatures de Ciéncies Ambientáis, destinades a formar els
ambientólegs, recullen i institucionalitzen aquesta nova cultura que hem
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vist fíns ara progressar per unes vies propies, en gran part extra-
institucionals. En les presentacions que es fan d'aquests estudis trobem les
expressions amb qué hem caracteritzat el paradigma ecológic: camp
complex i multidimensional; capacitat de visió amplia, coordinar i
complementar el treball deis especialistes en diferents árees especifiques,
actuado transversal, professió - innovadora (que tot just comenca a ser
acceptada i assumida peí mercat i la societat), formació interdisciplinar que
agrupa diverses disciplines -ciéncies naturals, socials, tecnológiques i
instrumentáis—, treball en equip. El CoHegi d'Ambientólegs de Catalunya
dona el següent perfil de la professió:

. El professional de les Ciéncies Ambientáis. La creixent sensibilització de la
societat vers les disfuncions ambientáis a causa de l'activitat humana, ha donat
lloc a la necessitat de disposar de professionals altament qualifícats en el camp
de la ciencia i tecnología ambiental. Es tracta d'un camp complex i
multidimensional, que demanda diferents figures professionals, una de les quals
és la del Llicenciat en Ciéncies Ambientáis.

El Llicenciat en Ciéncies Ambientáis está format amb una capacitat de visió
amplia, per tal d'orientar la resolució precisa deis problemes ambientáis i
coordinar i complementar el treball deis especialistes en diferents árees
especifiques.

Peí seu carácter d'actuació transversal, no es tracta simplement d'una nova
professió, sino d'una professió innovadora, que tot just comenc. a a ser assumida
per les estructures del mercat i per la propia societat.

Camps d'actuació. El Llicenciat en Ciéricies Ambientáis ha rebut una formació
interdisciplinar en ciéncies naturals (química, biología, geología...), socials

. (dret, economía, sociología, ciéncies polítiques...), tecnológiques (enginyeria,
monitorització...) i instrumentáis (informática, Sistemes ¿Informado
Geográfica (SIG)...)- . . :

La seva vocació ínterdiscipíinar el converteix en un professional idoni per a la
dinámica de treball en equip amb gran capacitat d'adaptació i flexibilitat.
Polivalent i multifiincional, pot actuar en diyerses árees i amb diferents funcions
dins Támbit públic o privat, exercint tasques de gestió, análisi i/o tecnología.

Globalista i relacionador, está avesat a conviure amb diferents llenguatges i
metodologies, essent capa? de sintetitzar i resoldre eficientment els probíemes
ambientáis, integrant criteris científics a les necessitats sócio-económiques.
(Veure www.coamb.org)
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Per donar resposta a les diferents necessitats que creen els problemes
ambientáis, la llicenciatura s'estructura en tres itineraris que condensen
els camps d'interés deis estudiants:

1. Análisi ambiental: disciplines orientades al coneixement profund del
medi físic i biológic, que permeten fer-ne una avaluado i control.

2. Gestió ambiental: recull els coneixements importants per a una bona
comprensió del medi social i económic, i les sinérgies que es poden
establir per ordenar-ne él desenvolupament cap a models mes sostenibles.

3. Tecnología ambiental: concentra l'interés cap al coneixement de les
aplicacions tecnológiques útils per a la prevenció i correcció deis
impactes ambientáis, per tal de poder escollir en cada cas les opcions
tecnológiques mes efícients.

L'any 1992 s'endegarén a la Universitat Autónoma de Barcelona, i
un any després a la Universitat de Girona, els estudis de la Llicenciatura
en Ciéncies Ambientáis. Actualment existeixen també a la Universitat de
Barcelona, a la Universitat de'Vic i a la UNED. També hi ha estudis de
Ciéncies Ambientáis al País Valencia, a les illes Balears i a d'altres
comunitats autónomes espanyoles.

El 1996 es van llicenciar els primers estudiants. Aquell mateix any
un grup d'estudiants i .llicenciats s'agrupá per promoure l'Associació
Catalana de Ciéncies Ambientáis, un deis principáis objectius de la qual
era la creació del CoHegi d'Ambientólegs de Catalunya, que es va
aprobar per llei el 5 de juny de 2003. Els estudis en Ciéncies Ainbientals
teñen molta tradició en altres paísos, com els Estats Units d'América,
Holanda o Regne Unít. El niodel de llicenciatura present en les
üniversitats catalanes que imparteixen aquests estudis va ser pres de la
universitat californiana de Berkeley; Així com les estratégies cap al
desenvolupament sostenible impliquen opcions on coexisteixen les
esferes ambiental; social i tecnológica, les ciéncies ambientáis teñen
í'ámbit d'estudi en la intersecció deis coneixements sobre el medí físic i
biológic, el medi empresarial i tecnológic, i el medi social i
macroeconómic.

Les opinions recollides durant la recerca sobre els nous llicenciats
son positives. Se'n valora la capacitat per treballar de manera integral i
d'unir els diferents aspectes de la problemática mediambiental. La nova
carrera universitaria de ciéncies ambientáis ha unifícat les diferents
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visions fragmentáries de la ciencia i ha creat un nou llenguatge compartit
per tots aqueils técnics ambientólegs. Una persona formada en una altra
carrera, a l'estil tradicional, com Teresa Martínez, técnica de Medí
Ambient a T ajuntament de Santa Perpetua, percep molt bé els beneficis
de la nova carrera:

La visió deis llicenciats en ciéncies ambientáis és unificada, perexemple. tots
els técnics de municipis que son de la meva época, o siguí de fa 12 anys, son la
majoiia biólegs, geógrafs o químics. Aqüestes serien les 3 carreres. I en canvi
ara,, els llicenciats en ciéncies.ambientáis no es que s'entenguin entre, ells,. sino
que parlen el mateix llenguatge, [i aixó] afavoreix l'intercanvi (TM 7).

Vicenc Vilana parla deis tituláis en ciéncies ambientáis com a pioners en
la implementació de nous sistemes de gestió i tractament de les deixalles:

Una cosa que és important per a mi és que tots aqueils que han implantat el
porta a porta han estat llicenciats en Ciéncies Ambientáis, gent totalment jove!
Els técnics procedents de biología o d'altres branques potser hem de comencar á
pensar que no serveixen per a treballar en els ajuntaments, eh? Perqué els qui
están implantant aquest sistema porta a porta son aquests titulats en Ambientáis,
a Tíana, Vilassar, la Mancomunitat de La Plana, a Cervera. Áixó és una
observado que m'ha cridat molt la atenció, meva personal, i que potser

. m'equivoco. Potser [és] perqué és gent jove, mes valenta....(VV 7).

Segons el pía docent de la UAB, la llicenciatura en Ciéncies
Ambientáis desenvolupa en l'estudiant la capacitat d'análisi i de síntesi
propia de Tarea científica, pero també la capacitat resolutiva i decisiva de
les professions socials que permet ais professionals treballar tant en
Támbit públic de les administracions com en l'ámbit privat de les
empreses, desenvolupant técniques d'análisi, gestió o enginyeria
ambiental en diferents camps com les Agendes 21 locáis, tractaments
d'aigües residuals, estudi i gestió d'espais naturals, educado ambiental,
docencia i recerca.



Capítol 3

LA DIALÉCTICA ENTRE CIENCIA IACCIÓ SOCIAL

Hem observat al capítol 2 que hi ha una afinitat i una associació entre
el paradigma productivista i les practiques tecnocrátiques, mentre que els
partidaris del paradigma sostenibilista s'inclinen per practiques que
contemplen una altra relació entre les intervencions técniques i la
participado deis afectats per aqüestes intervencions. Aquesta relació és
Fobjecte del present capítol.

§ 3.1 De la tecnocracia a la participado ciutadana

Els enginyers, Uicenciats, doctors, etc. surten dé la universitat amb
un bagatge científic condicionat peí paradigma científic dominant. Pero a
Thora d'aplicar aquest coneixement a les actuacions practiques que se'ls
demana,: adopten models diferente de práctica científico-técnica segons que
tinguin una actitud tecnocrática o sostenibilista.

Els tecnócrates s'inclinen fortament a ignorar les poblacions
afectades, que veuen com a simple objecte de les actuacions técniques. Es
consideren únics dipositaris d'una suposada "racionalitát técnica", que -
contradictóriament—no admet interferéncies populars, pero sí
oligárquiques (revelant-se com a servilisme davant del poder). Contemplen
les reglamentacions legáis protectores del medi ambient com una molestia
que cal esquivar, mes que com la condició d?una bona práctica de la
técnica al sérvei dé la gent. En el sentit habitualment admés, tecnocracia,és
el poder de fet exercit en el domini polític per alts¡ funcionaris de l'Estat o
per l'equip direetiu d'una gran empresa. , Els tecnócrates no son
necessáriament técnics: són.dirigents i coordinadors d'equips técnics;1 La
tecnocracia es distingeix d!altres formes administrativas i jerárquiques de
gestió i goverri perqué legitimen les seves opcions polítiques invocant una
racionalitát técnica, utilitzant un discurs ideológic amb el qual intenten
protegir-se del control democrátic. .

Els sostenibilistes, amb una visió mes de conjunt de la seva práctica,
es guien peí paradigma ecológic, que implica una visió sistémica de la
realitat, i per tant un enfocament multidisciplinari. També son mes
propensos -per la seva posició política (ecologisme) i per la seva visió
sistémica—a considerar les poblacions afectades com a part de
¡'ecosistema i com a subjectes deis processos d'intervenció humana en el

1 Veure la veu "tecnocracia, tecnócrata" al Diccionario de ciencias humanas, de Louis-Marie Morfaux, Gríjalbo,
Barcelona-Buenos Aires-Méxic, 1985



60 Cap.3. Dialéctica entre ciencia i acció social

medí. Aixó afavoreix l'entesa d'aquests experts amb els moviments
populars que busquen el seu assessorament científic.

Hi ha un abans i un després de la creació de les llicenciatures de
Ciéncies Ambientáis (veure § 2.7). Fins aleshores els experts deis
moviments ecologistes i els científics i técnics que els donaven suport des
de fora tenien una formació fragmentada o especializada: enginyers,
biólegs, químics, geólegs, agrónoms, juristes, economistes, etc. La recerca
revela els esfor9os per posar en comú, en cada mobilització, els
coneixements especialitzats necessaris per abordar amb solvencia técnica i
jurídica la problemática motivadora de la mobilització popular. En aixó van
jugar un paper determinant els grups ecologistes existents (amb les seves
estructures de coordinado, des del nivell local fins al nivell nacional) i les
xarxes telemátiques endegades ja des deis anys 90. Aqüestes xarxes, a mes
de pal-liar l'estretor i insuficiencia de la formació especializada deis
experts, servien per acumular i compartir coneixements (fins al punt de
disposar, en determinades ocasions, de mes informado i coneixement que
les própies administracions publiques, com s'havist al § 2.6).

Un cop apareguts els nous llicenciats en Ciéncies Ambientáis, o
"ambientólegs", sembla que queda molt facilitada la tasca d'orientació i
assessorament técnic. Un deis punts problemátics per ais moviments
populars era i és la necessitat de lligar el coneixement del medi natural amb
les aspiracions a una política mediambiental correcta i amb eL coneixement
del marc legal i administratiu. Els ambientólegs arriben amb una formació
mes adaptada a un enfocament global d'aquest tipus. Ja no ho han
d'aprendre sobre el terreny i sobre la marxa.

•• Un altre deis punts problemátics és 1'articulado de les intervencions
humanes sobre el territori amb els interessos legítims de les poblacions
afectades. Aquest s'ha revelat com un terreny on la democracia merament
representativa troba límits. Les poblacions aspiren cada vegada mes, des de
fa uns anys, a participar en les decisions que els afecten. L'ecóleg Narcís
Prat invoca un "canvi de cultura política": fa poc -diu—tothom donava per
fet que la nova democracia implantada amb la transido resoldria tots els
problemes, mentre que ara la-gent té cada cop mes ciar que cal mobilitzar-
se per defensar els seus interessos (NP 3). Aixó fa que s'acrediti la idea que
no es poden fer ni aplicar projectes sense la previa participado de la
població i sense mecanismes de presa de decisions en les quals tothom se
senti copartícep. Els moviments entorn a problemátiques mediambientals
s'han revelat, així, com un ámbit d'experimentado en materia de
democracia participativa. Podria parlar-se, degut a la complexitat técnica i
jurídico-administrativa deis problemes abordats, • de ••• "democracia
informada", és a dir, técnicament qualificada. Aquesta és una idea
profundament incardinada en els moviments ecologistes i populars; pero
també és assumida (si mes no, declarativament i de manera desiderativa)
per alguns representants lúcids de les administracions publiques.
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§ 3.2 La travessia del desert: deis plantejaments reactius ais proactius

Els moviments socials aquí estudiáis teñen un inici coma moviment
defensiu, de reacció contra una agressió en algún aspecte considera! vital
pels coMéctius afectáts. En el cas de l'Ebre, la proposta de transvasament és
percebuda com "la gota que fa vessar el got", així ho explica Antoni
Canicio:

[E]n un principi, el moviment no va néixer deis técnics i científics, el
moviment va néixer per unes quantes persones del carrer, que tenien un cor aixi de
gran i una voluntat tremenda. Pero que no tenien masses coneixements. En aquell
moment, el que tenien era aquella estranya intui'ció que ens volen fotre com sempre.
I no s'equivoquen perqué ens han fotut amb centráis nuclears, macroabocadors,
pares eólics a dojo, centráis hidroeléctriques a dojo, amb de tot. Arriben al punt
d'incloure, en els pressuposts d'inversió a les ierres de l'Ebre, el tren d'alta
velocitat... i després resulta que no para. Si el TAV no para, per qué diuen "hem
invertit tant a les Terres de l'Ebre"? Aixó és [fotre-se'n]. I la gent aixó ho té molt
ciar, llavors quan venen amb una proposta diuen "encara no m'has compensat deis
dánys que m'has fet rúltima vegada, i ja en vens a buscar-ne mes?". Aixó, aquesta
gent ho tenien molt ciar, no és que fossin simplement uns il-lumináts, pero no
tenien la claredat d'arguments técnics i científics com per estructurar-ho bé i fer una
argumentado sólida. Pero tenien molt ciar que ens havien estat fotent, una darrera
l'ahra(AC13).

Com que el moviment neix com una reacció, en un primer moment, les
relacions entre els activistes i alguns científics no son fácils ni están
exemptes de certs recéis. Canicio explica la seva experiencia quan es va
posar en contacte amb el moviment en defensa de l'Ebre:

[El discurs de la Plataforma va] comencar amb un NO. Un no a prácticament
tot. I ciar, el discurs d'un científlc heterodox, que dic jo, és d'entrada ni no ni si a
res: parlem-ne. Has d'estar obert i analitzar les coses. Les coses teñen els seus pros i
contres, els seus matisos. Ciar, el meu pecat, en cert sentit va ser que quan va
comencar aquest moviment... perqué jo he estat molt de temps fora, havia estat cinc
anys a Méxic, i vaig [aterrar] aquí [...] com aquell qui cau en paracaigudes i no
estava massa orientat sobre tots els moviments aquests com anaven. Em van
comencar a parlar del tema transvasament i la meva posició era, els tránsvasaments
d'entrada no em fan gracia, pero bé cal estudiar de quins tránsvasaments parlem,
d'on van... El tema está en que ara mateix a la conca de l'Ebre hi. ha 8
tránsvasaments, inclús algún a Franca, dos al gran Bilbao, alguns a Santander, al
Camp de Tarragona. O sigui. que de tránsvasaments n'hi ha, i si.portem aigua a
Ulldecona també es un transvasament... El tema és on poseni els ltmits, parlem-ne,
no és alió del no per davant al que sigui. Quan comences a estudiar el teína veus
que el que hi ha és uns senyors que en comptes de fer una planificado hidrológica
correcta^ gestionar bé la despesa, racionalitzar els usos, corregir tots els defectes de
gestió que hi ha... la única solució que troben és dir "Mes aigua de l'Ebre". 1 si hi ha
ñutes al regadiu, o pous illegals o extensió il-legal d'agricultura.. "Mes aigua de
l'Ebre", amb aixó no hi estic d'acord. Pero el fet de no veure un no radical d'entrada,
com si diguéssim un fonamentalisme, ja els va espantar "Ep, que aquest no diu que
no". Pero jo soc un científic, no puc donar un no d'entrada... parlem, posem els
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números sobre la taula i aclarim de qué estem parlant, i després ja t'ho diré. Pero
quan comences a veure els arguments, les posicions es van apropant (AC 13).

Segons Josep M* Mallarach, "la Plataforma [Salvem les Valls] ha
sigut molt pragmática en aquest aspecte, tots els arguments que servien per
fer oposició els ha anat incorporant, mes o menys". Pero alhora recorda que
la coHaboració entre experts i moviment no sempre és fácil i plañera. Les
sensibilitats de vegades son discordants i calen processos de discussió i
negociació per aproximar punts de vista. Es lamenta que, després de la
taula rodona celebrada a Olot el 1997 (veure § 1.3), "van sortir molts
arguments de molta entitat, pero el discurs després es va simplificar des de
Salvem les Valls, es va empobrir, des del meu punt de vista. Era un discurs
molt pensat per certs sectors socials i deixava fora molts arguments
poderosos que podien sensibilitzar a sectors socials mes amplis". Aixó el
va portar a suggerir, mes tard, un decáleg (veure Annex), amb deu bones
raons per oposar-se al túnel:

Vaig pensar que seria útil teñir un decáleg, i reformular els arguments, fer un
repás de tots els queja teníem i garbellar-los per triar-ne deu i ordenar-íos, de forma
mes o menys jerárquica. A partir d'una proposta inicial meva, en Modest Fluviá la
va modificar bastant i després els de Salvem les Valls la van acabar d'ajustar i la
vam fer correr. Des d'aleshores va ser un referent per Salvem les Valls i em sembla
que encara está penjat a la seva web (JMM 2).

Aquests son bons exemples de com T entesa entre experts i
moviments socials pot topar amb incomprensions i requerir esforcos
d'aproximació. L'óptim es basa en la fídelitat a la veritat, i reclama la
honestedat del científíc i la disposició deis moviments a buscar la veritat,
encara que aquesta no encaixi en els prejudicis deis activistes o en els seus
interessos immediats.

És justament quan hi ha aquest interés comú per la veritat que els
moviments socials assoleixen la capacitat d'elevar les seves aspiracions
particulars o locáis a la categoría d'objectius d'interés general. Quan els
moviments socials lluiten contra forces poderoses, com les grans empreses
o el poder polític, la veritat és la condició necessária -especialment en una
perspectiva a llarg termini—per carregar-se de rao i posar-se en condicions
de guanyar la batalla de la legitimitat davant de Topinió pública. A mes,
aixó dona forca moral a les denuncies que s'hagin de fer a l'opacitat
informativa de les empreses i administracions, inclinades a ocultar
informado per no donar armes a la població. Avui és mes difícil que mai
que aqüestes táctiques d'ocultació puguin teñir éxit, degut a la fluídesa amb
qué circula la informado per internet. Nuria Vidal, técnica municipal de
Medí Ambient de Monteada i Reixac, observa amb clarividencia que amb
Tinstrument d'internet "no pots dir mentides a ningú, perqué tu poses
'incineradora' en un cercador i et surt tota la informado a favor i en
contra". Les burocrácies publiques o privades troben amb internet un
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obstacle considerable a la falta de transparencia i a la mentida.

Aquesta cerca d'una legitimado per solucionar problemes locáis
concrete, al contrari del qué podria semblar a primera vista, no implica una
visió universalista preconcebuda: pot estar motivada per raons de
pragmatisme estratégic del moviment. Aixó no vol dir que.no hi hagi
activistes i experts que parteixin, des de Tinici del moviment, de ,
plantejaments universalistes, perqué, encara que minoritaris, hi son. Mes
aviat ens referim al fet que el nucli d'activistes que impulsa els moviments
en la seva fase embrionaria decideix, des d'una perspectiva racional- •
estratégica, centrar la seva activitat en la máxima:: "per vencer hem de
convencer".

En el cas deis residus el problema es planteja en termes similars. Per
exemple, Pilar Magdalena argumenta que un deis "éxits" de la lluita en
contra de la incineradora de la Zona Franca rau en el fet que es va
aconseguir esteridre el discurs a tota la problemática deis residus en general
i no únicament al cas particular de la barriada barcelonina:

[...] Pany 95 es va formar ia Plataforma Cívica per a la Reducció de Residus.2 De
fet, es va formar a rao de la incineradora de la Zona Franca, pero no es va voler dir
Plataforma contra la Incineradora de la Zona Franca, sino que ja especificava
aquesta reducció deis residus (PM 2).

El diáleg i entesa entre els mateixos.experts sostenibilistes ha canalitzat les
protestes ciutadanes i les ha fet convergir cap a moviments que cerquen el
canvi global i pensen sistémicament. En el cas deis residus, el treball i
l'intercanvi de coneixement entre els diferents experts va permetre unificar
diferents plataformes com la que lluitava peí tancament i la restaurado de
l'abocador del Garraf i la que lluitava en contra de la incinerado com un
mitjá finalista de tractament déte residus, tot i que els que lluitaven per
tancar Tabocador de Garraf haguessin pogut veure en la incineradora una
solució al seu problema particular. Com explica Ignasi Puig Ventosa,

[...] es van articular diversos moviments de protesta, que. van confluir en la creacíó
de la Plataforma Cívica per a la Reducció de Residus, que jo cree que la principal
virtut que va teñir va ser la d'aglutinar diferents sectors, els que venien de
Poposició a l'abocador del Garraf amb sectors que emergien en oposició a la
incineradora. El fácil hauria estat que els que s'oposaven a Pabocador del Garraf
haguessin vist com una alternativa viable i una possibilitat de tancar l'abocador
amb la incineradora... pero es va lograr unificar els plantejaments i anar tots a una
(IP2) .

Per tant en el moment de la constitució de la Plataforma Cívica per a la
Reducció de Residus van confluir tots aquells moviments dé protesta i
segurament aixó no háuria estat possible sense l'existéncia d'ün discurs que
unifiques i dones coherencia al moviment ve'ínal i ecologista en contra

2 Veure informació sobre la composició de la PCRR al § 1.7 del capítol 1..
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d'aquestes instal-lacions. La unitat dona al moviment uns objéctius comuns
que possibiliten major forca en el proces de negociado i una major
legitimitat democrática. < • , " •

Una de les claus de l'éxit de la simbiosi entre ciencia i acció social és
anar a rarrel del problema per a fer un discurs ampli i unifícador que no
només impliqui aquells ciutadans afectáis per qualsevol instaHació,
projecté, pía o altra intervenció, sino també fer extensiu el problema - i la
solució—a la resta de la població. Quan els arguments son de pes i es
difonen, i la ciutadania respón recolzant-los, les.administracions es veuen
obligades a escoltar-los. En el cas del túnel de Bracons, també está molt
clara la necessitat de sensibilitzar a tota la ciutadania, de fer-ne com diu
Jaume Cabanas, una "qüestió nacional":

[...] aixó és el que. ens demanava l'advocat, que poguéssim transformar les
reivindicacions en qüestió nacional de Catalunya, no només una cosa de la
Garrotxa, i ho várem intentar fent una marxa que várem correr des de Joanetes
fíns al Parlament, 128 km a peu, tota la nit correguent fins 1'endemá a la una (JC
9). !

§ 3.3 Racionalitat estratégica i racíonalitat científica

No podem perdre de vista que el component de planificació
estratégica i táctica per part del moviment popular, en fimció de restructura
d'oportunitat política, és essencial per explicar els éxits i fracassos en els
seus objéctius explícits. Un element clau d'aquesta planificació estratégica
és el discurs social que el moviment decideix difondre per recolzar les
seves reivindicacions. Pero la mesura correcta de les própies forces - i de
les de l'adversari—, l'establiment d'objectius concrets assolibles i
l'avaluació correcta de la correlació de forcés entre els diferents agents
socials implicáis en el coriflicte és essencial per fer avancar els moviments
populars.

El cas de l'oposició al túnel de Bracons brinda un bon exemple de
com, per una banda, els técnics i científícs proporcionen bateries
d'arguments al.moviment popular, la qual cosa permet fer un salí qualitatiu
en el seu discurs i la seva estrategia. I, per Taltra banda, com el moviment
popular parteix d'una concepció limitada del problema, pero incorpora nous
arguments per enfortir la seva posició (veure la darrera cita de J. M*
Mallarach al § 3.2, suprá).

En el cas de l'Ebre, el component de planificació estratégica i táctica
és especialment brillant. Val la pena, dones, que fem un breu repás deis
plantejaments d'aquest moviment. Un deis eixos básics d'actuació de la
Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) ha estat la mobilització social tant
a les terres de l'Ebre com a la resta del país, sense oblidar les
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mobilitzacions a la capital d'Espanya i, sobretot, les .mobilitzacions d'ámbit
europeu, molt centrades en robjectiu d'aconseguir que les institucions
europees coneguessin de primera má la problemática de l'Ebre i actuessin
en conseqüéncia. Podem afirmar, sense cap mena de dubte, que en el marc
de les terres de l'Ebre mai abans no s'havia mobilitzat tanta gent durant tant
de temps.

Si fem un repás de les manifestacions i mobilitzacions socials dutes a
terme per la PDE en el periode entre la seva fundació i la derogació del
PHN el juny de 2004, el resultat és impressionant, tant des del puní de vista
quantitatiu (la gent mobilitzada), com des del punt de vista qualitatiu (el
contingut de les propostes alternatives i la táctica seguida.per aconseguir
els objectius). . • : .

Pero la PDE rio es va limitar només a organitzar mobilitzacions
socials. Com que tenia un discurs molt treballat, fruit de molts anys de
práctica, reflexió i análisi, els seus activistes van abocar molts esforcos a
exposar arreu on els ho demanaven els plahtejaments de la nova cultura de
l'aigua. En aquest plantejament, que fa incidencia en els aspectes
propositius i no només de rebuig, hi teñen un paper destacat les aportacions
de nombrosos científícs i técnics, ais quals, peró^ no és pot atribuir tota la
responsabüitat d'aquest discurs. Hem de ser conscients que plantejar una
alternativa integral a la gestió deis recursos hídrics només es pot fer a partir
del coneixement científíc (en els ámbits de 1'ecología, 1'economía, la
biología, la hidrología...). Aquest capital científíc ha estat aportat al
moviment per destacáis científícs de les universitats, els quals no han
participat al moviment només "des de fora", es a dir, com a assessors o
consultors, sino que s'han integrat a la dinámica del moviment (assemblees
i mobilitzacions) tot i no estar-hi alguns d'ells vinculats orgánicament. A
Catalunya, el mes destacat és Narcís Prat, catedrátic d'Ecologia a la
Universitat de Barcelona, que es declara un científíc "compromés" o
"implicat": no milita enlloc pero col-labora gustosament amb grups
ecologistes, en particular Ecologistes en Acció. Al baix Ebre ell va
comencé a fer divulgació científica de la má de Caries Ibáñez i va
col-laborar amb la PDE des deis seus inicis.

Manolo Tomás explica que els objectius táctics immediats de la PDE
van ser básicament dos: per una banda fer posicionar a la UE (que al cap i a
la fi era qui havia de fínancar bona part del transvasament) contra el PHN i,
per altra banda, aconseguir que el govern de la Generalitat també recolzés
la postura de la PDE i es comprometes a impulsar una canvi de política
hidrológica. Donats aquests objectius, la táctica de la PDE va consistir en
no descobrir del tot els seus objectius táctics al seu adversan (el govern
espanyol i els partits que donaven suport al PHN), i especialment robjectiu
europeu. En paraules de Manolo Tomás, la táctica que van fer servir a
Brussel-les fou "posar-se a la butxaca els fixos de la casa" referint-se ais
técnics de la Comissió de Medi Ambient, ais quals van aportar tota la
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documentació de la que disposaven -no només la que era contraria al
PHN—. .

Així van agafar a contrapeu el govern espanyol, el qual no va teñir
constancia de les gestions que havien realitzat (la PDE i la Fundado per
una Nova Cultura de l'Aigua) davant deis membres de la Comissió de Medi
Ambient de la UE fins que els representants del govern davant de la
comissió es van trobar la documentació técnica aportada pels contraris al
PHN, que tenia molta mes qualitat científica que la documentació aportada
peí govern espanyol. Segons Narcis Prat, Patrick Murphy era el membré de
la Comissió europea que rebia els informes del govern espanyol i també els
contra-informes de la PDE-Fundació Nova Cultura de l'Aigua, que
rebatien, punt per punt, els informes del govern. El 13 d'octubre de 2003 es
va fer una reunió de les dues parís amb els responsables ambientáis de la
UE. Narcis Prat opina que en aquesta reunió va quedar demostrat que els
antitransvasistes tenien rao en els seus arguments (NP 2). El fet és que la
comissió va exposar les seves reserves sobre la viabilitat del projecte de
PHN i va aconsellar no financar el projecte tal com l'havia presentat el
govern espanyol.

Tot i la innegable importancia del component estrictament estratégic,
interessa aquí especialment el procés de reflexió i análisi sobre la
problemática i també l'esforc per articular un discurs social universalista,
que identifíqui les causes del problema i proposi solucions globals (tenint
en compte alhora els interessos populars i les necessitats deis ecosistemes).
El procés d'elaboració i d'articulació d'aquest discurs, en el cas de l'Ebre, es
produeix durant el decenni deis 90, quan el moviment está en estat
embrionari i la seva incidencia social és prácticament testimonial. Narcis
Prat havia comencat a estudiar la problemática de l'Ebre cap al 1986 des
d'un punt de vista estrictament academic. Per aixó era un candidat ideal a
ser soHicitat per assessorar el moviment. Les primeres xerrades de
divulgado les va fer a principis deis 90. El 1993 Caries Ibáñez va redactar
un breu informe que conté embrionáriament totes les idees que serán la
base deis plantejaments ulteriors de la PDE. Sembla d a r que sense aquest
discurs universalista basat en el coneixement científic, el moviment en
defensa de TEbre no hauria aconseguit la incidencia social que ha tingut.

Finalment, la creació de la Fundado per una Nova Cultura de
l'Aigua il-lustra com la propia activitat científica associada al moviment
popular obeeix també a consideracions estratégiques. Efectivament, la
fundado va néixer quan els científícs i técnics ja sensibilitzats contra la
política hidrológica del govern, queja s'havien trobat a la Coordinadora de
Afectados por Grandes Embalses i Trasvases (COAGRET) i doñaven
suport obert a la PDE, van adonar-se que la seva militáncia podia
representar unobstacle a 1'hora de fer-se escoltar per altres científícs i
técnics. Aleshores van suposar que una entitat mes estrictament científico-
técnica ajudaria a reunir mes experts, molts deis quals podien sentir-se mes
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cómodes coHaborant amb una fiindació composta per técnics i científícs
que no fent-ho amb una plataforma de lluita social i política.

Afran de la reunió sobre la problemática de l'aigua convocada per la
Coordinadora Antitransvasament a Deltebre, l'any 1992, amb tot de grups
ambientalistes (d'Itoiz, Rialp i altres), es va entrar en contacte amb el
catedrátic de geología de la Universitat de Saragossa, Martínez Gil, que va
comencar a coHaborar-hi. A través d'ell també altra gent de Saragossa,
com el catedrátic d'Economia Pedro Arrojo, s'hi van implicar ñindant l'any
1993 COAGRET, que consolidava la relació entre el moviment científic i
el social. Precisament va ser des de Saragossa, l'any 1995, d'on va sorgir la
proposta de diferenciar la tasca científica de la del moviment social (fins
llavors tots estaven a COAGRET). Es va pensar que aquesta seria una
forma d'agíutinar rriés científícs i académics al voltant del projecte si
aquest era claráment independent. La participado de Bakeaz3 a partir de la
publicació d'un llibre de Martínez Gil, La nueva cultura del agua, va.
esdevenir elpunt de partida per a un comité científic (que agrupava
científícs de tót Testat) que, a part de desenvolupar la vessaht publicística
del moviment, vá veure que calía abandonar les qüestions parcials per
afrontar el problema d'una forma mes global i a llarg termini. En aquest
sentit, en una reunió a Jaca d'activistes i científícs, l'añy 1997, després de
ser tombat el PHN proposat peí PSOE i veient que ja n'hi ha un altre en
marxa, es va concloure que calía centrar el debat en l'ús racional de l'aigua
a les zones on el transvasameñt portava aigua (Barcelona, Murcia...) i no,
com fins aleshores, en si a l'Ebre li sobrava o no aigua. La culminado de
tot aquest procés de debat entre áctivistes i científícs va ser la creado, l'any
2000, de la Fundado per una Nova Cultura dé l'Aigua, que treballará en
aquells aspectes técnics diferenciant-se de la Plataforma en Defensa de
l'Ebre, que es dedicará a la vessant social.

Caries Ibáñez narra F aproximado entre áctivistes i científics
d'aquesta manera:

[...] Essencialments hi va haver un acostament a principis deis noranta quan
gent com en Manolo [Tomás] i altra gent, pero sobretot en Manolo, van entendre
que necessitaven arguments i discurs científic per sostenir les seves reivindicacions.
Llavors va ser quan ens van demanar assessorament a en Narcís Prat, en Toni
Oanicio i a mi, i vam comencar a trebatlar amb ells i a fer algún informe. També es
va afegir gent de Saragossa, de COAGRET, cap a l'ahy 95. Llavors hi va haver mes
treball en conjunt, perqué al principi la gent de Saragossa treballava peí seu compte
i els d'aquí també. Per aquí tinc un document, que va ser el primer que vam
elaborar... pero e! tema no va-ser tampoc molt potent, no hi va haver manifestacions
molt grans. Pero quan va arribar la fase de maduració del projecte i tota la
tramitació, ja era l'etapa final de l'etapa socialistas ho van acabar parant. Des de que
el govern socialista va aturar el tema -cree que l'any 95—fins el 2000, hi va haver
un temps dimpasse d'uns quatre anys, fíns el 2000. Llavors es va veure a vindre que

Bakeaz és una ONG fundada ei 1992 i dedicada a la recerca, la formado i la publicació en els ámbits.delpacifisme,
els drets humans i el medí ambient. Té la seva seu a Bilbao.
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el PP presentaría el següent Pía Hidrológic.Lla Plataforma es va reorganizar, pero
la reorganizado des de la base ja va ser diferent. Jo hi era des del principi, érem un
nucli que teníem molt ciar que calía treball conjunt amb els científícs i amb Aragó
(també hi havia Pedro Arrojo i [Javier] Martínez Gil). Cree que un fet que ha ajudat
és que gent com jo mateix, Toni [Canicio] o [Pedro] Arrojo som científícs i técnics
i alhora som activistes. Per tant podem dir que el moviment no només ha comptat
amb el suport de científícs, sino que també hi ha hagut experts que hem treballat
com a activistes en el nucli del moviment. També cat teñir en compte el naixement
de COAGRET com a coordinadora d'afectats, en la qual Pedro Arrojo o Martínez
Gil estaven gairebé liderant el moviment des del punt de vista social. Aixó ha tingut
el seu efecte i explica la percepció de molts científícs cap al moviment, ja que
veuén que hi ha gent de prestigi lluitant al moviment i ho miren diferent que si
fossin un grup de ciutadans (GI1).

Aquest enfocament del problema des d'una perspectiva mes amplia
ha permés unificar i aglutinar els diferents moviments de protesta actius, o
aquells mes latents que s'han reactivat, en les diferents zones del país per
elaborar un discurs conjunt. I aquest element és present en els tres casos
estudiats. En la lluita contra el PHN s'hi ha pogut comptar no només a la
gent de les terres de l'Ebre, o d'Aragó sino també canaris, murcians,
gallees, portuguesos, francesos i aitres que pateixin una problemática
similar entorn de l'aigua. . : . '.

§ 3.4 Sinergia entre moviments socíals i experts

En el cas del PHN, el nou paradigma ecológic emergent no sorgeix
impulsat per les administracions publiques ni les grans empreses, les quals
disposen de molts recursos humans i materials per investigar i fer avancar
el coneixement científíc, i a les quals s'atribueix la responsabilitat.
d'impulsar la investigado i el desenvolupament. Ben al contrari, el MOPÚ
durant el govem del PP va posar país a les rodes ais experts que aportaven
arguments contra el PHN, intentant trobar assessorament entre aitres
experts i boicotejant els informes adversos. Antoni Canicio explica aquesta
tortuosa relació amb una anécdota reveladora:

Nosaltres havíem treballat molt peí ministeri. Jo per exemple, mira [treu un informe i
ens l'ensenya] aixó és del MOPU, Dirección General de Costas: "Caracterización,
problemática y alternativa de la gestión y actuación para las costas del Delta del Ebro". Jo
sóc un deis autors del treball. Ho vam acabar el desembre de 2000. Pero quan va sortir
tot el tema del PHN i va comencar a activar-se el moviment social, a la direcció general
de Costes ens van dir: "Mireu, vosaltres podeu treballar amb nosaltres a Sevilla,
Santander o on sigui, pero al Delta de l'Ebre no hi treballareu mes, ara per ara". ¿Per qué
ens ho van. dir? Dones entenc que peí fet que tot el coneixement sobre el Delta adquirit a
partir delS'treballs financats peí Ministeri, el podíem fer servir contra el PHN. Nosaltres
teníem ja uns coneixements importants. Per aixó se'ns donava Poportunitat de participar
en treballs d'aquest tipus a aitres llocs, pero després tot aquest bagatge que nosaltres
havíem adquirit en els 8 o 10 anys que portavem coHaborant amb el Ministeri era un
coneixement que nosaltres utilitzávem per refutar [les coses que es] deien des del propi
Ministeri entorn al transvasament de l'Ebre. A partir d'aquesta data es va acabar la
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coWaboració amb el Ministeri [...] [L]lavors en aquesta circumstáncia que ja havien
trencat amb nosaltres, ells [el Ministeri] encarreguen uns treballs. pensant ja en la
planifícació hidrológica. Els encarreguen, em refereixo a treballs sobre el tram inferior de
I'Ebre, o siguí des de Riba-roja fins la desembocadura, pero [...] li [ho] van encarrcgar a
Ja Universitat dé Cantabria [...] i eís d'aquesta Universitat, que no estaven en tot
l'intringulis, devien pensar: "I ara nosáltres amb aquest treball qué farem?". I van i eñs
subcontracten a nosaltres. O siguí, que nosaltres vam fer aquest treball subcontractats per
la Universitat de Cantabria, va arribar al ministeri i és un d'aquells. informes que la
ministra Narbona va dir que el govern del PP els havia amagat al calaix, perqué no li
convenien. [...] En conjuntem sembla que som 16 técnics que hem fet aquest treball que
désprés en Narcís Prát i en'Caries Ibáñez han resumit en aquest llibre4 (AC 11-13).

El nou paradigma, en aquest cas, s'está desenvolupant de la má de
técnics i científícs que cóHaboreñ activariient amb els moviments socials,
dins de la societat civil. Per tant, el nou paradigma, des del seu naixement i
fins fa molt poc, no rep l'atenció -ni el financament—deis organismes que
han de decidir les polítiques de gestió deis recursos naturals i vetllar per la
bona salut deis ecosistemes. Així dones, els primers desenvolupaments
sostenibilistes slian fet a base del treball (de vegades voluntari), el
compromís personal i la socialització de la informado i del coneixement de
técnics i científícs adeptes al nou paradigma.

El cas és que es prpdueix una sinergia (o retroalimentació) entre els
moviments socials -que necessiten dotar-se d'un discurs sólid i coherent
per aplicar la máxima "per vencer hem de convencer"—i els científícs que
desenvolupen el nou paradigma ecológic, els quals havien estat bandejats
per les administracions publiques a l'hora de decidir les polítiques com la
planifícació hidrológica. Només han estat escoltats i tinguts en compte per
les administracions publiques en el moment que amplis sectors socials han
assumit el discurs ecológic i universalista que ells han desenvolupat, quan
la for9a deis moviments al carrer han obligat les autoritats a atendré les
reivindicacions. I alio rnés notable de tot plegat és que les autoritats s'han
trobat amb una pressió de masses a favor de polítiques moít elaborades del
punt de vista técnic, i han hagut finalment de prendre en consideració
solucions técniques qué havien ignorat o rebutjat quan procedien de sectors
científícs académics reconeguts del punt de vista intel-lectual pero sense
suportsocial. De retruc, aquests experts se sentien motivats en veure que el
seu treball finalment servia per alguna cosa i era incorporat a les polítiques
publiques. Manolo Tomás ho exposa d'aquesta manera:

[...] l'aportació deis científícs ha éstat cabdal, pero pensó que la nostra apórtació cap
a ells també ho ha estat en el sentit que a mes de divulgar les seves idees els hem
motivat a-investigar mes perqué veien que el que investigaven realment servia per
alguna cosa (MT 4). . • . : ¡ . , • •

4 Es tracta del llibre de diversos autors, compilat.per Narcís Prat i Caries Ibáñez, Avaluado critica del PHN i proposta
per una gestió sostenible de l'aigua del baix Ebre, Barcelona, Instituí ¿"Estudis Catalans, 2003.
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Val la pena observar atentament la sinergia que s'estableix entre el
paradigma qentífic emergent i els moviments populars que s'oposén ais
projectes de íes ádministracions des de posicions ecologistes mes o ménys
cohefents. La formulado que en fa en Manolo Tomás apunta a un factor
central d'aquesta sinergia. Per una banda, el moviment social reforca i estén
el seu discurs grades a la solidesa deis arguments que aporten els técnics i
científics:; Aquesta aportado al discurs és un element explicatiu central en
la diftisió del discurs del moviment social entre la poblado i la conseqüént
solidáritat i mobilització generada al seu voltant Pódem afirmar que sense
aquest canvi de discurs -resultat de les aportacions de científics i de la
síntesi feta peí nucli d'activistes—, els moviments que hem estudiat no
haguessin tingut el mateix impacte social. Els activistes entrevistats teñen
molt ciar aquest fet i tota la complexitat de sinérgies. Així ho expressa
Ángel Aznar:

[...] quan feiem mobilitzacions a Barcelona, [...] nosaltres donávem les grácies a la
gént i ells ens deien: "No ens heu de donar les grácies, el Delta també és riostre".
Pero era perqué la comunitat científica havia arribat a aixó. És com alió de la
gallina i l'ou. Jo pensó que si no hagués estát el moviment social el detonantde
sortir al carrer, ni els polítics, ni els parlaments ni les accions jurídiques haguessin
tingut validesa, perqué estava demostrat d'abans que els estudis . estaven ais
calaixos. Aixó ha estat la espoleta, pero després ha d'arribar el treball rigorós. Sense
detonant no haguéssim arribat aquí ni sense la fermesa de gent que es va jugar el
tipus i.la feina davant una reivindicació pacífica, pero enérgica i forta. I"aixó va
destapar molt la solidáritat. Ara, un cop oberta l'expectativa, és quan sobre la taula
vam posar els arguments. O siguí, una cosa sense l'altra no haguessin arribat a res.
Si.només haguéssim plantejat una qüestió localista, no haguéssim arribat enlloc. Si
els científics no haguessin tingut.la mobilització, no haguessin estat escoltáis. Per
tant, no és qüestió de dir qui anava primer sino que una cosa necessitava l'altra, és
com dues céMules que si no están juntes no fructifiquen (AA 7).

Com diu Aznar en aquesta cita, els técnics i científics que han comencat a
desenvolupar i definir el nou paradigma ecológic eren sistemáticament
bandejats pels organismes administratius responsables d'implementar les
polítiques hidrológiques. Aixó feia que el seu treball científic i les
propostes concretes que se'n deriven no tinguessiri la diftisió adequada ni
fossiri tingudes en compte a l'hora de dissenyar i implementaf polítiques
publiques. Ha estat grácies a la caixa de ressonáncia que proporcionen els
moviments populars que el treballd'aquests científics ha vist la llum i s'ha
posat sobre la taula deis principáis organismes encarregats de legislar i/o
implemento les polítiques publiques que afecten la gestió deis recursos
naturals. És a dir, sense el suport deis moviments socials, el plantejament
ecológic no hagués pogut exposar-se públicament i comparar-se, en base á
criteris empírico-racionáis, amb el paradigma analític, encara dominant a la
majoria d'administracions publiques. Els técnics i científics partidaris de la
nova cultura de Faigua, segons paraules de Canicio, han donat

base i con|isténcia ais arguments de la contestáció social, i la contestació social se
n'ha donat compte que a part de sentiment i cor, hi havia unes raons molt lógiques. I
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el fet de teñir per un cantó la contestado social;-i:per l'altre, la base técnica, s'ha
retroalimentat. Perqué el técnic ha dit: "Tinc recolzament, pero sense gent al carrer
no m'escolta ni Déu". Pero, el del carrer ha dit: "Ep, tenim argumente", i a partir
d'aquí neix el debat. I quan neix el debat és com un ferment. Durant varis anys [hi]
ha estat havent un debat. Vull dir, aquesta nova cultura de l'aigua no estava creada,
d'alguna forma l'hem anat fent nosaltres al llarg del debat. Jo cree que el debat al
voltant del transvasament de l'Ebre ha tingut la gran qualitat de donar peu a que
existís aquest debat. I aquest debat, després el. pots exportar perqué les
problemátiques son idéntiques arreu. D'alguna manera hem siguí bastant pioners i
m'atreviria fíns i tot a dir pioners (home, segur que per altres paisos están sortint
moviments potser semblants) pero inclús pioners a nivell mundial. Aixó ha sigut
capac. d'arribar a BrusseHes i a molts llocs on, en un principi, semblava impossible
(AC 10-11).

En aquesta última cita, a mes de referir-se a la sinergia entre
moviments socials i experts, Canicio fa referencia a que la construcció de la
nova cultura de l'aigua -un deis máxims exponents del que anomenem nou
paradigma ecológic—ha estat una construcció col-lectiva nascuda del
debat entre activistes i científics dins del marc d'un moviment social, en un
intent de transformar la realitat basant-se en el coneixement científic. El fet
que el coneixement científic sigui. basicament una construcció col-lectiva
no sorprendrá ningú: podem dir que és un principi ámpliament acceptat per
la comunitat científica des de sempre. Potser la novetat, avui, en els casos
que aquí ens ocupen, és que el coneixement experimenta un salt qualitatiu
quan aborda l'estudi de les realitats cómplexes des d'un punt de vista
interdisciplinari, com a cooperació entre aproximacions d'especialistes
diversos.

§ 3.5 L'acció combinada de ciencia i pressió popular sobre les
institucions

Sovint les decisions polítiques es fonamenten en una análisi que
respón a una visió reduccionista-utilitarista deis recursos i de les solucions i
no en una análisi multicriterial que tingui en compte els efectes sobre les
persones o el médi ambient. En ocasions, també son sensibles a les
pressions exercides per lobbies ecónómics i empresarials diversos, com el
de la industria incineradora, deis envásos i embalatges, de les grans
constructores, del sector de l'oci i el turisme, etc., que defensen els seus
propis interessos i moltes vegades teñen un punt de vista crematístic en
relació amb els sistemes naturals.

En el cas deis residus el saber científic en mans deis técnics
sostenibüistes ha ampliat la capacitat propositiva deis moviments
ambientalistes i plataformes ciutadanes que han estat capa9os de presentar
proposiciohs de Ilei com la Irüciativa Legislativa Popular en contra de la
incineració (ILP) i aí-legacions á les liéis sobre residus, promoure
programes metropolitans alternatius, demariar audiéncies publiques, etc.
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Aquest és el testimoni d'IgnasiPuig:

[...] l'any 97 es va escriure un Programa Metropolita Alternatiu, que
evidentment no disposava deis mateixos mitjans que el de l'administració per fer-

. se, pero es va crear un document forc,a digne. Inclús es van redactar les al-legacions
que segurament no s'haguessin pogut fer amb tanta profunditat i amb tant
coneixement de causa si no hi hagués [hagut] un grup de professionals dedicáis al
tema. I tant una cosa comí l'altra jo cree que van pesar a l'hora de reforgar els
arguments de la Plataforma i a í'hora de dir: "Senyors, és viable plantejar un
programa metropolita sénse una incineradora" (IP 2);

A nivell cátala també és destacablé la Llei [reguladora de la] incineració de
residus, que és la 11/2000 em sembla, que és interessant des de la perspectiva que
esteu analitzant perqué és una llei que deriva d'una ILP que es va articular des deis
moviments socials amb un text que era una proposició de llei per a prohibir la
incineració. Aixó va arribar al Parlament, va patir modificacions molt importants i
es va aprovar com una llei de regulado de la incineració i no de prohibició (TP4).

Al capítol 1, § 1.7, ja hem vist en quines circunstancies i amb quins
resultats va teñir lloc aquest episodi. L'episodi il-lustra -com hem dit
abans—la capacitat de pressió deis experts ecologistas, recolzats per la
mobilització ciutadana per portar, les consideracions científíques al cor de
la presa de decisions, és a dir, en aquest cas,'al poder"législátiu de la nació.
Il'lustra també la seva capacitat per aconseguir que les liéis incorporin
elements de polítiques sostenibles contra la propia inercia o resistencia
deis poders establerts.

En el cas de la defensa del territori a les comarques gironines, Arma
Burrassó també destaca aquesta capacitat propositiva que teñen els
moviments socials i la irnportant tasca que desenvplupen els técnics
elaborant aquests projectes alternatius:

[...] Tofici de técnic, que tots en diguem, ha anat a mes, i cada vegada hi ha mes
projectes, i cada vegada ens ha permés teñir persones, "especialistes" entre cometes
que puguéssin estudiar el tema i que puguessin treballar i que puguessin presentar
propostes altematives. Quan nosaltres des de l'ANG. déiem: "No estem d'acord
amb... jo qué sé... amb el túnel de. Bracons" mateix ([l'ANG] va ser una de les
primeres entitats que s'hi va oposar), dones no vam dir "no al túnel de Bracons",
sino que vam intentar presentar una alternativa [...] Pero a mi em sembla, bueno no
em vull tirar floretes, pero que ens hem guanyat com un cert prestigi, i tant des del
camp de la gent que es volia fer sócia com després des del camp de Tadministració
se'ns va comenc^r a demanar cada vegada mes els nostres criteris¿ la nostra opinió
o [...] per fer estudis otreba!ls(AB 3). . . . . .

Aquest últim testimoni il-lustra com des de la societat. civil les
organitzacions no governamentals, independents, arriben a reunir i posar en
moviment capacitats científico-técniques tan pertinents i solvents que les
própies adminístracions es veuen obligades a recórrer-hi5 a consultar
aqüestes entitats de cara a radopció de mesures polítiques, a cqmptar amb
elles os com a mínim, a teñir en compte els seus arguments.
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Aquesta aproximado -que de vegades s'orientá a la col laborado,
pero de vegades és conflictiva—es tradueix de diversés maneres. Una és lá
celebrado de jornades, congressos i altres trobades técniques o
sociotécniques on els membres de les associacions, siguin o nó experts, es
troben amb técnics i funcionaris de l'administració i intercanvien
informácions i idees.5 Una altra és el transvasaments de técnics, sobretot de
les organitzacions de la sociétat civil cap a administracions o entitats de
carácter públic (técnics municipals o d'administracions supramunicipals,
directors i técnics de Pares Naturals...)- Quan els aires que bufen no son
propicis, hi ha técnics que abandonen els carrees públics i es busquen una
sortida professional en el sector privat o en organitzacions ambientalistes,
com va passar quan l'Albert Vilalta va ser destituít de manera fulminan! de
la conselleria dé Medí Ambient de la Generalitat per no donar suport al
túnel de Bracons: alguns técnics van dimitir.6 Una altra "aproximado"
entre técnics sostenib¿listes i administracions és el transvasament
d'informació des deis ajuntarrients, diputacions o Generalitat cap ais
moviments, fenomen freqüent en els tres ámbits estudiats. Les
administracions -i també les empreses privades— poden utüitzar la
cooptació de técnics deis moviments per a neutralitzar-los com a opositors i
afeblir així els moviments populars alhora que reforcen la seva capacitat
científico-técnica propia, péró en el curs de la recerca no n'hem conegut cap
cas.

La influencia de les idees defensades pels moviments i els seus
experts sobre les polítiques publiques es reforca quan els moviments
triomfen. Aquest ha estat el cas de la lluita contra el PHN, que ha
aconseguit aturar el transvasament previst de les aigües de l'Ebre. Com a
resultat de la victoria, la Fundació per una Nova Cultura de l'Aigua ha
esdevingut un interlocutor privilegiat tant per al govern de l'Estat com per
al de la Generalitat catalana. Una plasmació d'aixó ha estat que persones
com Narcís Prat o Pedro Arrojo hagin estat cridats per la ministra de Medi
Ambient, Cristina Narbona, per ajudar a elaborar la política hidrológica del
nou govern de Madrid. Una altra plasmació és el conveni de coHaboració
entre l'Agéncia Catalana de l'Aigua (ACÁ) i la Fundación Nueva Cultura
del Agua (FNCA) signat el 12 de febrer de 2004. L'objectiu d'aquest
conveni és "l'estudi interdisciplinari sobre els impactes ambientáis,
económics i socials del Pía Hidrológic Nacional en el Baix Ebre i les
altematives per a una gestió sostenible de l'aigua a Catalunya". A mes
d'aquest objectiu, "el conveni també preveu una coHaboració per definir les
alteraatives per a la gestió sostenible de l'aigua", com diu el text resumit del
conveni (veure aquest resum a l'Annex).

5 Veure § 2.6 del capítol 2, supra.
6 Veure § 1.5 del capítol 1, supra.
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Un exemple de coHaboració entre organitzacions ecologistes i
administracions és. el Projecte Residu Mínim. L'any 1992 es va signar un
conveni de coHaboració entre el Departament de Medí Ambient de la
Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Molins de Rei, Torrelles de
Llobregat i Sant Cugat del Valles, i l'entitat cívica Centre d'Écologia i
Projectes Alternatius (CEPA), per realitzar el Projecte Residu Mínirn
proposat peí CEPA. L'any 1993 es va afegir al conveni l'Entitat
Metropolitana de Servéis Hidráuíics i Tractament de Residus (EMSHTR).
"La signatura d'aquest protocol mostrá la voluntat de les parts implicades
d'aplicar una experiencia pionera a Catalunya de recollida selectiva integral
en origen deis residus municipals", com diu el document del CEPA (veure
Annex). Independentment de com es valorin els resultáis del projecte al cap
d'uns quants anys d'aplicació, tema sobre el qual no hi ha consens entre els
técnics i ecologistes dedicats al tema deis residus, aquest conveni és un
exemple destacat d'aquest tipus de coHaboració entre societat civil i
administracions publiques. El mateix es pot dir del sistema "Porta a porta"
a Tiana, Vilassar, la Mancomunitat de la Plana i Cervera, com un pas mes
que rnillora els resultats del sistema "Residu mínim" i que. s'ha
implementat entre els ajuntaments implicats i grups ecologistes i técnics
ambientalistes. El camp deis residus, com s'ha dit des del comencament, ha
estat el mes propici deis tres aquí examináis per a la coHaboració, perqué
les administracions han hagut d'assumir des del principi un discurs poc o
molt sosteniblista, i a mes han necessitat fer un esforc d'educació ambiental
de la població, per al qual han buscat l'ajut deis grups ecologistes. Aquesta
coHaboració ha estat conflictiva. Pero en aquest forceig, les
administracions han hagut d'escoltar els ecologistes i els seus técnics.



Capítol 4

APRENENTATGE SOCIAL DÉLA SOSTENIBILITAT ECOLÓGICA I
DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Un deis eixos básics del capítol anterior és l'análisi de la sinergia
entre els moviments socials i els téchics i científícs que defensen el nou
paradigma ecológic. Per abordar el tema de l'aprenentatge social de la
sostenibilitat ecológica, cal comencar apuntánt que una de les principáis
línies de confluencia que desemboca en l'esmentada sinergia és la
socialització del coneixement científíc. Tant els moviments populars com
els técnics i científícs es veuen obligats a* divulgar -a un nivéll básic—• els
conceptes i implicacions del nou paradigma ecológic per tal de poder portar
a terme la línia d'actuació que han decidir, després d'anys de reflexió, debat
i assaig i error.

§ 4.1 Recerca i divulgado: la socialització del coneixement científíc

Des de la perspectiva deis moviments sócials, la socialització del
coneixement científíc esdevé una condició necessária per poder aplicar la
máxima estratégica: "per vencer, hem de convencer". No es pot convencer
algú qué no entén, encara que norriés siguí a un nivéll molí básic, els
conceptes clau i les dinámiques de funcionameht deis ecosistemes, en
general, o les conseqüéncies de determinades polítiques, en particular. Els
activistes eren molt cpnscients d'aquesta necessitat de fer pedagogía sobre
la problemática. Aquí tenim el comentari d'Ángel Aznar sobre aixó;

[Pregunta: Comentaves que els conceptes de regressió, subsidéncia... han quallat
entre la poblado de les ierres de VEbre, mes enllá deis activistes. Penses que
podríem dir que hi ha hagut un procés de socialització del coneixement científíc, és
a dir, que la gent ha áprés conceptes i dinámiques de juneionament sobre el riu i el
seu entorn ambiental al voltantd'aquesta lluita?]
[Resposta:] Nosaltres. n'estem convenc.uts. Cal pensar que. durant quatre anys, el
sistema que teníem organitzat de funcionament era de petités comissions: uña
técnica, una de difusió, una de premsa, una económica, etc:, i tant en les assembíees
locáis com en la intefcomarcal, que es feia dues reunions a la setmana, com en les
assembíees generáis, que n'hem fet set, un tema moít important sempre era la
pedagogía sobre el tema arnés de les moltes jornades.tecniques en les que hi ha.
assistit molta gent. [...] [E]n una manifestació o mobilització social, que sentís
parlar a la gent de m3/s, de hm3/any [..,] aquí era un vocabulari normal, com la
regressió, que tothom sap qué és. Tothom sabia que la subsidéncia és que al Delta
cada any baixa la seva plana deltaica de 4 a 5 mm. Una causa és el canvi climátic i
Taltra és que el terreny está format per llims i graves, i aixó fa es vagi aplahant si no
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hi ha noves aportacions. I aixó ho domina tothom. Igual que tothom és conscient de
la salinització, a part que ho veu ais pous, parles amb la gent de la cunya salina que
puja gairebé fíns Amposta quan el caudal és menor de 100 m3/s perqué, si no, no té
prou forca per dominar l'aigua del.mar. Dones aixó és el vocabulari normal entre la
gent, no diré tota, pero la que participava en el moviment (AA 5-6).

Per altra banda, des de la perspectiva deis técnics i científíes que
defensen el nou paradigma, la divulgació deis seus treballs científíes o del
coneixement adquirit en anys de práctica técnica sobre temes
mediambientals és imprescindible per tal que els seus arguments siguin
escoltáis i tinguts en compte per les administracions publiques.

Cal teñir en compte que els técnics i científíes que col-laboren amb
els moviments ambientalistes son conscients que si han de divulgar el
coneixement científíco-técnic entre la ciutadania, han de canyiar de registre
per fer-se entendre. Com diu Francesc Lanosa, "que un llenguatge propi o
patrimoni d'uns experts esdevingui llenguatge comú" (FL 5). No és el
mateix redactar un estudi per un ministeri -o la memoria d'una recerca o un
estudi d'impacte ambiental—que escriure un manifest, un llibre de
divulgació o fer una xerrada técnica a activistes de moviments populars.
Els técnics i científics, en els casos que hem estudiat i especialment en el
cas de l'Ebre, han fet brillants treballs de síntesi i divulgació sobre temes
ecológics complexos. Potser es podria dir que han fet de la necessitat virtut,
pero el cas és que els esforcos de divulgació i socialització del coneixement
científic han ocupat una part important deis esforcos de la comunitat
científica que recolzava la cultura científica sostenibilista.

En el cas de l'Ebre, la tasca de producció i divulgació del
coneixement científic ha estat assumida '-en bona part—per la Fundació per
una Nova Cultura de l'Aigua, la qual s'ha convertit en un punt de
confluencia i de referencia per ais técnics i científíes que defensen el nou
paradigma ecologic, especialment els interessats en els temes relacionats
amb l'aigua. Caldria destacar el llibre La nueva cultura del agua, de Javier
Martínez Gil, publicat per Bakeaz, que va ser un deis treballs semináis del
nou paradigma ecologic aplicat a la planificació hidrológica. La Fundació
per una nova Cultura de l'aigua també ha organitzat els Congressos iberias
sobre Gestió i Planificació de l'Aigua. Al IV Congrés, que esya celebrar el
desembre de 2004 a Tortosa, van assistir-hi uns 500 participants. En part, la
massiva assisténcia es devia al fet que la retirada en el PHN del
transvasament de l'Ebre per part del nou govern era viscuda com una
victoria de la PDE i la FNCA, pero també denota la vitalitat del nou
paradigma científica

Podem citar també el manifest fundacional de la Fundació per una



Cap. 4. Aprenentatge social de la sostenibilitat i la democracia 77

Nova Cultura de l'Aigua (2000) -que es reprodueix en annex, infrch-ri el
llibre de Caries Ibáñez i Narcís Prat Avaluado crítica del Pía Hiarológic:
Nacional i proposta per una gestió sostenible de l'aigua del baix Ebre.com
un bon exemple de capacitat de síntesi, rigor, precisió argumental i
capacitat propositiva. En un altre nivell, caldría citar, el "Manifest de la
Plataforma en Defensa de l'Ebre" i el document de Salvem les Valls "Deu
bones raons per oposar-se al nou eix viari Vic-Olot per Bracons" (també
reproduíts en annex) com a exemples de síntesi entre socialització del
coneixement científic, reivindicado d'uns interessos coHectius i capacitat
de fer propostes en positiu.

§ 4.2 Activistes i aprenentatge

Com ja hem dit al capítol anterior, el fét que els técnics i científícs
siguin els principáis arquitectes del discurs basat en el paradigma ecológic,
no ens ha de fer perdre de vista el paper clau jugat peí nucli d'activistes que
militen en els moviments populars de caire ambientalista. Aquests son, en
bona part, responsables de la socialització i la difusió del nou paradigma
ecológic entre la poblado directament afectada per certes polítiques que
posen en perill la sostenibilitat deis ecosistemes. L'actitud pedagógica
d'aquests activistes combinada amb l'esforc de divulgació deis técnics i
científícs ha permés generar importants moviments socials que -poc o
molt—han influit signifícativament en la vida política del país. El treball de
divulgació i pedagogía ha trigat un temps a donar els seus fruits. És una
feina d'anys aconseguir una massa crítica de gent conscienciada i
informada sobre una problemática i que, a mes, estigui disposada a sortir al
carrer per defensar els seus ¿nteressos coMectius i alió que considera just.
Pero quan s'arriba a aquesta massa crítica, la capacitat d'impulsar canvis en
polítiques publiques-, de generar solidaritat i mobilització en amplis sectors
socials i d'impuisar l'aprenentatge social de la sostenibilitat ecológica son
sorprenents.

Els moviments spcials que hem estudlat no son només corretges de
transmissió del discurs deis científícs, també actúen com elements actius.
del progrés del coneixement. Grácies a la seva capacitat per impulsar i
motivar la participado deis experts, promouen unes elaboracions
tecnocientífíques tan valuoses o mes que les de la ciencia "oficial". Les
administracions publiques acaben sovint accéptant les propostes deis
moviments per la seva qualitat científíco-técniqa.

En resum, estem davant d'un procés complex d'aprenentatge
col-lectiu en qué els rols d'aprenent i educador no son rols fíxos. Els
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activistes aprenen deis experts, óbviament Pero també aprenén com
autodidactes recorrent a fonts múltiples: lectures, internet. Vet aquí
l'experiéncia viscuda per Jaume Cabanas, de Salvem les Valls, veí de
Joanetes, a la Valí d'en Basa de professió agent comercial (es dedica al
transport conduint un camió), que només té els estudis formáis d'EGB:

,[...] llavors va ser quan jo vaig entrar a Salvem les Valls. Várem estudiar-ho, várem
assessorar-nos per uns técnics que ens expliquessin el projecte, perqué nosaltres
podem teñir bona voluntat, pero coneixements no en teníem massa en cap sentit, i
una persona, en Xavi Béjar, que sí té coneixements técnics en botánica, zoología...
una mica ambientalista, ell... pero els altres no teníem cap coneixement i
necessitávem suport de técnics. [...] Hi havia en Josep M3 Serrat, que com que feia
de delineant tenia alguns coneixements a Thora d'interpretar plánols, i ens
transmetia aquests coneixements, pero potser eren les dues úniques persones amb
coneixements técnics, cadascun en un camp diferent. Els altres ens várem anar
formant i eíls tampoc en tenien sufícients com per no necessitar altra gent mes
qualifícada qué ens assessorés. [...] Qué passava? Dones que el projecte havia set
modifícat, que hi havia millores per un costat pero perjudicis per un altre [...]
Várem fer un estudi molt important, encapsalat per en Xavi Béjar i ajudat per altres,
on féiem cites de tes especies, deis hábitats... de tot el que hi havia allá on passava
aquest eix, aquesta carretera, que ens enganyaven, que ens. deien que era per
enllacar les comarques i és realment un eix de Harg recorregut... i.és ciar, hem de
buscar quines proteccions hi havia a nivell de Generalitat, a nivell Estatal,
Comunitari... de protecció d'hábitats i d'espécies... Hi ha molts tipus de proteccions
que jo no sóc massa hábil coneixedor, pero que existeixen i llavors el que féiem és
veure quines especies i quins hábitats hi havia a la zona i quin tipus de protecció, en
diferents graus, tenia cadascuna d'elles. Va portar molta femada i molta despesa,
aixó! Una altra cosa va ser transposar els plánols del projecte de la Generalitat a
sobre de fotografíes aéries Várem encarregar fotos aéries, es van passejar unes
avionetes, van fer fotos, i les várem traspassar al projecte perqué es pogués veure,
pero no pas de qualsevol manera, dibuixant-hó [...] Ho féiem tot a través de
bibliografía de les administracions, sigui de la Generalitat, siguí del Pare Natural,
del que fos, buscávem i ens várem fer un fart de llegir llibres i allá on trobávem
cites d'una especie -perqué porten íes coordenades, allá on s'ha trobat una especie,
qui l'ha trobat—, dones allá on trobávera aixó, anávem acumulant i anávém fent un
inventari [...] [El] Tribunal [contenciós-administratiu] no podrá dir que no, ni els
advocats defensors de rAdministració no podran dir que no, perqué tot está en
bibliografía feta per elís, o sigui que ypsaltres no l'heu posat en Testudi d'impacte
ambiental ni en l'estudi informatiu quan heu fei el projecte, pero no sou
descoheíxedors de qué hi és, perqué sí que en bibliografía vostra hi és, per tant no
us devia interessar posar-ho.:. Heu trobat 300 especies i'nosaltres n'hem trobat mes
de mil, alguna cosa passa [...] I tot aixó ho havíem de fer molt nosaltres, pero també
amb assessorament técnic, amics, botánics o qui fos. Fins i tot algún enginyer i
també gent de dins de rAdministració, que están a dins -no queda bé dir-ho, pero
son talps—i que veuen que realment no s'éstan fent les coses correctament i que et
passen la informado ells mateixos. Sempre ho negaran i els has de respectar el séu
anonimat, pero diuen: "Nois, aixó que esteu dient és totalment cert, i a mes, guaiteu,
hi ha aixó". Vull'dir que és d'aixó del que ens nodríem nosaltres (JC 4-6)
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Hi ha, dones, una part important d'aprenentatge autodidacta, guiat de
manera mes o menys directa per experts, que sovint son ells mateixos
autodidactes (com és el cas de Xavier Béjar, esmentat a la cita anterior, que
té estudis de filología semítica, el títol d'animador sociocultural i el de
pedagogía social, pero que va aprendre zoología, botánica i geología peí
seu compte, veure XB 1).

L'autodidactisme d'aquests activistes no es basa només, d'altra banda,
en la lectura i; la navegació per internet, sino també en el contacte directe
amb el territorí i la seva geni. A la pregunta: "¿Com descriuries i valorarles
aquest procés d'autoaprenentatge col-lectiu?", Marta BalHlosera, de la
IAEDEN, diu:

[És] la millor universitat del rnón, éstic segura que ni en una carrera hagúés
aprés el que he aprés aquí... no jo, tots! I no només els que estem en la comissió, es
a dir tu ara en una assemblea pots parlar d'un pía parcial que no passa res, cosa que
a l'inici havies d'anar amb compte.amb el vocabulari etc. Intentem anar en compte
fíns i tot ara, tot i que potser encara no en som prou conscients perqué sempre ve
gent nova a les assemblees deis pobles... Si som els de sempre no cal explicar
segons qué, perqué tothom ho sap, pero si hi ha gent de fora, intentem fer una breu
introducció perqué s'entengui i es segueixi tot! Pero tots hem aprés moltíssím sobre
planejament urbanístic, sobre grans infraestructures, sobretot sobre la comarca. Jo1

no m?havia patejat tant la comarca com des que estic a Salvem UEmpordá. La festa
reivindicativa a Terrades per la Valí de Santa Magdalena, tothom de Tassemblea
sap on és aquesta valí! I fa 10 anys ni un 10% [no ho sabia]! Tothom té
coneixements técnics i del territori i una sensació de reivindicar una identitat de
comarca -com que la coneixes te Testimes mes—i el fet de.pertányer a un grup de
gent per intentar salvar-la et dona mes forca d'identitat i d'estimació cap a la nostra
térra. . . , . , .

{Preguntad coneixements en biología i tot aixó?] . . . - ' - .
[Resposta:] No, en fauna i biología n'hi ha pocs. Potser amb aixó ho hem perdut, de
la reivindicació. mes, naturalista hem passat a parlar per exemple, de paisatge (cosa
que abans mencionávem molt poc) i cree que el paisatge ho engloba tot, perqué un
paisatge ben préservat ihclou fauna, flora..., tot... La idea és qui juga un paper mes
c l a u ( M B 1 1 - 1 2 ) . • • • ••' • •

Un deis activistes d'Ecologistes en Acció dedicatal tema deis
residus, Vicen9 Vilana, és professor mercantil i ha estudiat ciéncies socials
a TICESB. No té educació formal en temes ambientáis, pero ha esdevingut
un expert autodidacta en aqüestes qüestions. No és rúnic:

Jo cada dia Uegeixo unes 3 hores sobre temes mediambientals. I aixó durant 15
anys. No ets titular, pero hi entens de moltes coses, no? [;..] [N]osaltres tenim grans
especialistes en temes d'aigua, perqué al fer aquesta campanya de "Catalunya
estalvia aigua", les tres persones que han trebatlat en aquest tema durant 3 anys i
mig n'han aprés molt. O gent que ha treballat en energía (que ja venen del
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moviment anti-nuclears), o sobre el territori... gent autodidacta pero que en saben
forc.a. Jo en tema de residus he visitat moltes plantes, he vist moka gent i la
setmana vinent vaig a fer una xerrada a Donostia perqué allá teñen el gran problema
de les incineradores i per fer aquesta xerrada cal preparar-se i cercar informació
(VV7-8).

Per la seva banda, els experts també aprenen. Aprenen en el terreny
polític i jurídic. Aprenen en el terreny de les polítiques territorials,
energétiques i ambientáis. I aprenen posant en comú els seus coneixements
especialitzats amb altres coneixements, en un procés de construcció
multidisciplinari d'un saber nou, complex i lligat a la realitat social, é s a
dir, d'un coneixement contextual.

Finalment, uns i altres contribueixen a elevar el nivell de
coneixement de la ciutadania implicada en les mobilitzacions.

§ 4.3 Aprenentatge social en les poblacions directament afectades

En un estudi de carácter eminentment qualitatiu i exploratori com el
present només és possibíe fer estimacions aproximades del grau
d'aprenentatge social de la sostenibilitat ecológica en les comunitats
directament afectades per les problemátiques que hem estudiat. Caldria fer
estudis quantitatius sobre mostres representatives i amplíes per poder
treure conclusions satisfactóries. Ara bé, hem detectát certs indicis que
apunten a que realment ni ha hagut un procés important de socialització del
coneixement científic -basat en el nou paradigma ecológic—i
d'aprenentatge social en la sostenibilitat.

En el cas de l'Ebre, un fet rellevant és el canvi de percepció entre la
població respecte a Tecologisme, en general, i els ecologistes d'aquelles
terres, en particular. En íes décades deis 80 i els 90, els ecologistes que
defensaven la preservació de Tespai natural del delta eren vistos per lá
població autóctona com a enemics que els prohibien cacar i pescar com
sempre havien fet. Al partir d'una visió utilitarista de la natura i deis
ecosistemes en els que es desenvolupa la; seya vida, bona part de la
població de les terres de l'Ebre percebia la tasca deis ecologistes com una
molestia i una imposició que anava en contra de les tradicions i practiques
ancestrals de la gent d'aquelles terres. • :. • :

Pero en el desenvolupament de la lluita contra el PHN, bona part de
la població d'aquelles comarques ha pogut constatar que els plantejaments

1 El coneixement aplicat en contextos socials: L'expressió es troba, per exemple, a Irwin (2001:107)
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ecologistes defensen, de fet, la possibilitat d'aquelles practiques ancestrals -
sempre que es facin a ritmes raonablement moderats—i els proporcionen
arguments sólids per oposar-se a una planificació hidrológica que
condemnava l'ecosistema en el qual sempre havien viscut. A mes, el fet
d'assumir el discurs del moviment popular i d'aproñindir el seu
coneixement sobre les dinamiques del cicle de l'aigua i el paper del riu, ha
propiciat un replantejament de la seva relació amb 1'entorn natural i un
trencament amb els prejudicis heretats. Antoni Canicio exposa així la
situació: . .. •

[Pjenso que una de les coses que ha caracteritzat aquest moviment és que una
serie de gent que estávem catalogats de conservacionistes o ecologistes¿ i que fíns
fa poc estávem estigmatitzats, per dir-ho d'alguna manera (hi havia pintades amb
noms d'ecologistes), [arran] d'aquest moviment hem aconseguit que el moviment
ecologista siguí respectat i que el nostre nom hagi estat fíns i tot buscat per partits
polítics en éleccions municipals. Aquest moviment ha estat capac de canviar moltes
coses i de fer arribar a la gent, a través del problema de l'aigua, molt mes que la
problemática de l'aigua: una nova manera d'entendre la relació de l'home amb el
territori i fíns i tot la democratització de moltes coses com la gestió de l'aigua o deis
recursos naturals i la necessitat de conservar-los, que abans no es percebia. I l'aigua .
ha servit precísament de falca per tots aquests temes: sostenibilitat, democratització
de recursos [...] (AC 1 - 2 ) . . . . .

Es tracta d'un canvi de mentalitat, pero, no exempt de perills de regressió.
Caries Ibáñez opina que la visió de la gent

ha canviat bastant, pero... ha canviat en el sentit que ja no és una reacció visceral,
pero continúen desconfíant Els sectors menys reaccionaris abans desconfíaven i ara
ens veuencom gent normal, entenen el que defensem... La situació pot anar
evolucionant, així ho espero. Pero podem trobar una situació de conflicte peí tema
de la caca o deis bous i tota aquesta gent torni a demonitzar l'ecologisme.i de fíns i
tot arribar a l'insult o a l'agressió física, com [ja ho] hem patit. És a dir, hi ha hagut
una eyolució pero no sé si aixó és defínitiu (CI 3).

La paraula "pedagogia" torna una i altra vegada en el discurs deis
entrevistáis, conscients d'haver estat agents de transmissió d'informació i
saber a la ciutadania. En el cas deis residus, com ja hem dit abans, la tasca
educativa ha estat una, aportado crucial deis moviments pópulars i
concretament del moviment veínal associat amb els ecologistes.
Primerament, per fer entendre el sentit de responsabihtat ciutadana davant
d'un problema que és de tothom i no només de les administracions:

[a la zona Franca, amb la PCRR] s'ha fet una tasca molt important de
conscienciació del moviment ciutadá, de dir no volem una incineradora pero tenim ./.-
residus, els fem i per tant [n'Jhem de ser responsables i fer un consum responsable.
Hem de demanar a radministració que les coses es facin de diferent manera i així
evitarem aixó que ens volen vendré (PM 2).
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La pedagogía popular, d'altra banda, no es basa només en xerrades. i
explicacions, sino també en accions exemplars, a les que es demana a la
població de participi:

Es van fer moltíssimes. coses, sobretot a Zona Franca, on hi va haver
associacions de veins molt implicades. Cada setmana feien una manifestado a la
Placa de la Marina, es van fer xerrades, es va demanar a experts que vinguessin a
explicar-nos quins:eren els probíemes de la incinerado. Es van fer també varíes
"accions de compra", que consistía a anar un grup de gent a una gran superficie,
[...] es va fer al Corte Inglés, a l'Hipercor... a comprar coses ben embalades i
després mostrar a la gent i a 1'administrado del local que ens véiem. obligáis a
comprar una serie de coses totalment imprescindibles amb una serie d'envasos i
embalatges amb els quals nosaltres no en féiem res. Era una acció molt visual, tant
per les persones que hi participaven com per les persones que ho veien, intentant
que la premsa se'n fes ressó, cosa que només vam aconseguir un any, per casualitat.
Va coincidir amb la Setmana del Medí Ambient i es veu que no [en] tenien noticia,
i d'alló se'n va parlar molt i van fílmar-ho i tot..: Normalment alió ens servia per a
conscienciar(PM2). • - . - . , .

La coHaboració amb els ajuntaments fa que de vegades les
Associacions de Veíns o grups ecoiogistes, com el CEPA, apareguin ais
ulls de la ciutadania com unes entitats que treballen per a les
administracions publiques. Davant de certes actituds populars de
desconeixement de la problemática deis residus, en efecte, administracions
i associacions han de fer front comú.

A la FAV [de Barcelona], que defensávem la instal.lacio de deixalleries, ens
vam trobar que les associacions de veins es veien desbordades de gent que
s'oposava a les deixalleries. Llavors des d'aquí es va fer I'esforc de parlar amb élls,
d'explicar qué era una deixalleria -semblava que treballéssim per aTAjuritamemV
pero volíem ser conseqüents—i dir-los que el que calía fer era demanar que
aqüestes deixalíeries es fessin en condicions (PM 5). ;

Aquest primer desplegament es feia amb l'assessorament del CEPA, que tenia
conveni amb l'ajuntament per a fer la campanya de conscienciació entre la
població. Es va fer conjuntament amb la. FAV, es van convocar totes les
associacions de yeifns i en .van venir unes quantes, se'ls va ensenyar algunes mini-
deixalleries que hi ha fora de Barcelona, com la de Castellbisbal -és mes gráfíc
veure-ho que que t'ho expliquüv—, i el qui ho va veure va quedar éncántat i ho ya
demanar a la seva propia associació. Ñ'hi ha algunes que van respondre i altres que
no(PM6). : ; • ' • • • •

El problema és que si no hi ha educació i informado, per molt que es digui
a la gent que es fará un abocador controlat o un "punt verd", la gent no hi
va o no s'interessa. O pitjor encara, "en un breu període de temps [hi] va
haber una revolució, els ciutadans es van tirar al carrer per a protestar
contra aqüestes instal. lacions", com diu Pilar Magdalena (PM 5).
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Un economista del CEPA, Osear, explica i avalúa el procés viscut a
Ripollet entorn de la problemática de 1'ecoparc de Monteada (que afecta
sobretot a Ripollet degut a la seva ubicació). El moviment vernal d'aquest
municipi slia oposat a aquest ecoparc, contra l'opinió deis ecologistes de
Monteada, pero amb el suport d'un grup com el CEPA. Deixant de banda
els arguments a favor i en contra, aquí ens interessa examinar algunes
complexitats del procés d'aprenentatge social:

[L]a primera reacció de la gent va ser d'oposició total, fíns i tot ratllant el que
s'anomena efecte nimby. • Pero a mesura que han anat fent. aquesta tasca.
d'aprenentatge, ells han abandonat aquesta posició i han estat els primers a
demostrar coresponsabilització en el tema de residus, en el sentit que ells
assumeixen la seva part de responsabilitat, pero no volen assumir la de tota Tarea
metropolitana. En primer lloc, perqué és injust ambiental i socialment i, en segon
IIoc, perqué no es resolen els problemes, els ecopares no están sent instaHacions
que recuperin residus ni minimitzin el rebuig,. que. necessitará un tractamént
finalista, sino que necessitará de noves instal-lacions per aquest tractamént finalista,
abocadors i incineradores. I aixó generará mes conflictes (Ose 7).

En les primeres assemblees que es van fer a Ripollet la. posició de la gent era
din "La merda la foteu a casa de Paltre, pero a mi no m'emprenyeu". Aquesta
posició ha canviat radicalment des del primer dia i nosaltres en som en part
responsables perqué hem fet molta feina de pedagogía i hem fet assemblees
multitudináries... Bé, les han fet ells i ens han convidat com a assessors experts en
el tema... Hem fet petites xerrades en altres llocs, hem parlat amb d'altres
collectius, els hem donat suport, per exemple, quan han patit la repressió de les
administracions com la querella per sedició contra dues persones representants
d'aqueste collectius. Els hem donat suport técnic sobre el projecte en concret, no
sé... Molt intercanvi d'informació i sobretot peí fet que ells participen en la
Plataforma Cívica per a la Reducció de Residus i d'alguna manera també formen
part d'aquests coMectius que. treballem per un tractamént alternatiu i preventiu deis
residus... i aquesta ha estat una feina de molt de temps (Ose 8).

La querella per sedició a qué es refereíx aquest testimoni és explicada així
per un deis activistes de la plataforma Valles Net, de Ripollet: l'alcalde de
la localitat, del PSC-PSOE¿ va crear una comissió que havia de dictaminar
sobre la ubicació i la instaHació de 1'ecoparc. La comissió va rebutjar per
11 vots contra 6 el protocol sobre 1'ecoparc que l'ajuntament havia sígnat,
pero l'endemá, l'aícalde va ignorar aquest dictamen. "Aixó va crear tal
indignado que la gent va anar al Pie.-[...] demanant explicacions a l'alcalde.
A la sortida del Pie, que va ser tensíssim [...] una regidora socialista,
pendent d'una operació, rodejada per la policia, cau... Dones alió va ser
utilitzatper criminalitzar-nos! [.:.] Tenim els testimonis si s'escau, disposats
a dir que va ensopegar, que el jutge segur que ho arxivará" (Rip 12). El cas
mostra que les relacions entre entitatsveinals i administracions no sempre ,
son harmóniques.i.de.cooperario. STii barregen des de discrepáncies sobre ,
qüestions técniques (en aquest cas, diferents alternatives en el tractamént
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deis residus, que també enfronten diferents sectors de Tecologisme) fíns a
diferencies o querelles de caire polític partidista.

Segons el mateix informant, Óscar, hi ha motius per Toptimisme peí
que fa a les actituds de la població. La seva opinió és que les
administracions desconñen injustificadament de la capacitat de la gent per
aprendre i per adoptar practiques sostenibles. Una mes gran receptivitat de
les administracions crearía una sinergia positiva de cara a la solució deis
problemes. Els ciutadans semblen mes disposats a fer que les própies
administracions.

[Cjontrariament al que les administracions acosturaen a argumentar,- els
ciutadans estem molt predisposats a participar, sora molt mes conscients i
conseqüents en el tema deis residus, estem molt mes predisposats a cercar solucions
reals al problema, molt mes del que les administracions pensen, i aixó cada dia es
demostra en cada moviment social d'aquests i sobretot per aqúest procés
d'aprenentatge. Els ciutadans estem predisposats i som capacos de fer el que les
própies administracions son Les primeres que no fan. [...]

Jo cree que básicament l'aprenentatge ésaquest. I aixó cada dia ho veiem, no
només en aquests casos, sino en eJ desenvolupament del roodel Residu Mínim
també ens hi hem trobat. Cada vegada que nosaltres posem en marxa una nova
campanya de recollida selectiva en un municipi veiem que la gent és molt receptiva
i actúa en consecuencia i ho fa molt bé. Ho fa quan se li posen els elements i [es]
fan campanyes de conscienciació seriosa i amb continguts, i no eslógans
publicitaris. [...]

És a dir, el que nosaltres hem aprés básicament és a teñir confianca en la gent,
perqué sabem que la gent és capac de respondre, quan els dones els elements i la
informado, contráriament al que les administracions acostumen a pensar, [és a
saber:] que ells han de fer la seva política contra els ciutadans, perqué els ciutadans
sempre están en contra... Nosaltres no ens hi hem trobat mai, i mira que hem
promogut plantes de tractaments de residus, éh? Perqué hem promógut plantes de
triatge, de compostatge, deixalleries i no hem tingut mai aquest tipus de conflicte,
perqué el primer que fem, sempre, és cpmptar.amb la participació i la complicitat
de la gent, perqué, la gent ha de saber que aquelles instaHacions están al seu servei,
no malgrat ells (Ose 9). ,

En el caínp de la gestió deis residus hem detectat moltes diferencies: entre
ajuntaments i veins, entre uns i altrés grups ecologistes, entre
administracions i ecologistes. No obstant aixó, el discurs entre uns i altres
sembla aproximar-se i compartir punts en comú. A Monteada rájuntamént
té un "Equip verd" que "no només fa educació ambiental en el tenia deis
residus, sino que fa de contacte entre els administráis i 1'administració [...]
És un grup que está tot el dia ai carrer" (NV 5), pero que no tothon a
Monteada valora tan positivament. "Ara ^diu la técnica de Medi Ambient
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de Tajuntament d'aquesta localitat—hem convencut l'Associació de Veins'
que lideri la campanya d'educació ambiental en el municipi, que ens diguin
a quina casa hem d'anar a parlar, si fem assemblees pels carrers [...]. Quan
vam posar el Residu Mínim vam fer reunions molt petites, gairebé carrer
per carrer" (NV 10). -

Quan es tracta de mobilitzar la gent contra actuacions territorials
amenazadores, com el túnel de Bracons, la difusió d'informació i
coneixement és fonamental. Com diu Xavier Béjar,

[...] el que féiem era, en aquesta primera fase, comunicar la informació que sortia al
DOC i ais docunients a la gent de la comarca perqué veiessin que no era una
carretereta, no era millorar la carretera, era una obra de gran envergadura. Aquesta
va ser la primera íínia d'actuació, féiem molts actes per informar a la població local
de com era la carretera i les conseqüéncies. [...] En aquesta fase anetri tantejant... bé
jo treballava al Pare Natural i rri'arriba molta informació que no arriba a altres Uocs.
Jo intento difóndre aquesta informació i implicar els técnics del pare perqué sé que
están en contra del projecte (XB 2).

¿Com es produeix aquesta tasca informativa i pedagógica? Segons el
mateix informant,

[...] fem tot tipus de coses, básicament xerrades, exposicions, organitzem actes... Bé
organitzávem un acte anual de caire lúdic a Sant Quintí que és una ermita de la Valí ;
d'en Bas i des de l'any 95 fem actes cada any que es converteixen en caminades.
Després també es fa un treball que no es veu, .es parla amb alcaldes, técnics,
polítics, a títol personal i a nivell de formació política. Básicament seria aixó (XB
4 ) - . . . . - • . > • . • . : . '

L'escepticisme apunta quan valoren els resultáis d'aquesta acció
pedagógica, sobretot peí que fa a l'avenc de la consciéncia mediambiental: : .

Jo cree que una1 mica sí que hi ha hagut un canvi pero;[escás]. Jo cree que
1'educació ambiental té el problema que és molt lenta i a vegades no atrapa les coses
i llavors cal fer accions d'urgéncia. Personalment he vist canyis en el nucli de la
gent [mes activista] de la Valí, i han canviat molt i teñen una aítrá actitud. Pero en
general, és molt frustrant veure que la gent continua amb els tópics de sémpre, qué
sembla que l'impacte és només paisatgístic i, si no es veu, no passa res (XB 5).

Potser la gent sí que ha canviat aquest xip, pero [...] segueix.sense ser.crítica.
Ara ja sap que hi ha cpses qué poden perjudicar, pero les accepta perqué accepta
que "el progrés és aixó". Segueixen sense pensar que ells, que també formen part
d'aquesta societat, també poden dir qué és progrés per a ells. Ja que si el progrés és
que ens facin una carretera... Hi ha gent que diu que si algú té un infart i ha d'anar a

. Vic o a Figueres..., pero jo pensó que és mes fácil invertir directament a l'hospital
d'OIot perqué els malalts no hagin d'anar a Vic. És només unexemple. Sí que hem
avancat, pero massa a pbc a poc. És com un mal menor que stia d'assumir: hi ha
determinades coses contra les que no es pot lluitar perqué formen part del progrés...
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( X B 5 - 6 ) . . . •-. - - . . . . •

Aqüestes opinions son d'un ecologista.com Xavier Béjar, lógicament mes
exigent en les seves aspiracions a un canvi de mentalitat. Els que no venen
de l'ecologisme, com el dirigent veinal de Joanetes, Jaume Cabanas, teñen
una visió diferent perqué han descobert tot un món que ignoraven. Aixó no
treu que comprenguin la-lentitud i dificultat amb qué les idees de
sostenibilitat avancen: . : . . - . .

Jo sóc optimista i vull creure que [la gent del carrer ha aprés en materia de
consciéncia ambiental i de política territorial]. Jo vull creure que si, a nivell general.
Per descomptat que peí que fa a mi, a nivell familiar i de veinatge, sí que ha servit i a
mi principalment, molt. I jo ho estic intentant transmetre, ho transmeto al meu fill, a
casa s'han adoptat maneres diferents d'actuar en el día a día i fíns i tot en el veinatge
també, i estic a l'ajuntament i miro també d'aportar alguna cosa en aquest séntit. Mes
general, de tota la sociétat, si el qué demanes és un petit esforc, sí que ho
aconsegueixes. Si ja requereix un sacrifíci mes ímportant, la gent renuncia a la
sostenibilitat per la comoditat (JC 14-15).

§ 4.4 El paper deis mitjans de comunicado

Peí que fa ais mitjans de comunicado -especialment la televisió i els
mitjans escrits—, el seu paper. ha estat desigual en els casos que hem
estudiat. Pero tard o d'hora la difusió escrita o audiovisual acaba essent un
instrument informatiu i educátiu imprescindible.

Un indici de Timportant procés d'aprenentatge social entre les
poblacions directament afectades és l'increment de l'interés per la
problemática demostrat tant en la continuitat i amplitud de les
mobilitzacions socials com en un increment de l'édició i difiisió de
publicacions i periódics locáis o territorials. Aquest increment del consum
no el podem documentar adequadament, pero hi ha una percepció
generalitzada que és així en les persones que hem entrevistat. Per exemple,
Caries Ibáñez responia així á la pregunta sobre si hi ha nagut un áugment
de l'interés de la lectura sobre temátiques d'aquest tipus a les terres de
l'Ebre: ' . . . ' . . ' . / ' V - .: .'".• . - - .•• •;

Si, no tinc les dad.es' pero la sensació és que sí. S'há viscut molt intensament i
moltá gent ha estat pendent deis mitjans de comunicació i que ha tingut interés en

2 A les comarques del baix Ebre sorgeix el novembre de 2001 un riou setmanari, La Veu de l'Ebre, com a resulta! de la fusió
d'un altre setmanari tortosí, La Veu del Baix Ebre, i dé! setmanari mes Uegit, Ebre informes, ádquirit per CiU per fer-!o
callar degut a la seva bel-ligeráncia contra el govem cátala per la seva política hidrológica. Aquest és només un episodi de la
guerra política per controlar els mitjans. Pero, a mes, i per les mateixes dates, néix un altre setmanari, MésEbre, i el Diari de
Tarragona treu un suplement dedicat a les terres de l'Ebre. El Puní treia ja una edició especial peral Camp de Tarragona i
Terres de l'Ebre. , !
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formar-se i en conéixer el tema mes a fons. L'exposició de recull de llibres
publicats, que es va fer el cap de setmana de celebrado, ja hi havien cinquanta
llibres publicats en els últims anys. Aixó és un reflex de l'interés de la gent per
llegir i saber quéestavapassant(CI4). ;

És significativa la dada d'una cinquantena de llibres publicats recentment
sobre les terres de l'Ebre i les Uuites contra el PHN exposats durant la
setmana de celebració que va teñir lloc el mes de juny. de 2004. Francesc
Lanosa, regidor de rajuntament.de Tortosa, també ho constata, situant-ho
en un marc mes ampli d'augment de la curiositat i l'interés de la gent:

La gent compra llibres, cada Ilíbre que surt la gent el compra. Que sí parla de la
nova cultura de l'aigua, que si paría del moviment social de les terres de l'Ebre, de
sostenibilitat... dones la gent compra aquests llibres i els Uegeix, cosa que fa quatre
o cinc anys, vaja, m'atrevida a dir, els anys 90 era impensable (FL 5-6)

Jo cree que -tot i que s'hauria de valorar—ha augmentat fíns i tpt la producció
deis diaris, la venda deis setmanaris. La gent tenia delit per saber qué passava. Tot
interés, tota curiositat mou a que la gent cerqui, a que la gent busqui. noticies,
novetats, en els mitjans de comunicació. A veure, jo noó tinc cap estadística, pero
estic gairebé segur que en els quatre darrers anys s'han editat inés llibres i mes
revistes sobre la temática mediámbiental que [...] la resta del segle passat i actual
( F L 8 ) . : " • • • • - . • :

Els moviments socials poden actuar com a impulsors deis temes
mediambientals perqué aquests tinguin un espai en els mitjans de
comunicació. Un exemple el tenim a les comarques gironines, quan a través
de la ANG es va intentar crear una agencia de noticies especialitzada en
temes mediambientals que va difondre grans quantitats d'informació ais
mitjans de comunicació locáis i comarcáis i que va teñir un efecte
multiplicador de manera que alguns diaris van optar per teñir un periodista
especialitzat en la materia. Així ho explica Enríe Pardo: .: .-

Per aixó en un moment donat ens plantegem d'influir en els mitjans de
comunicació. Aprofítant una convocatoria europea d'ajuts en el marc del projecte
"Nous. filons d'ocupació", aconseguim diners per intentar crear una agencia de
noticies especialitzada en temes de medi ambient. S'aspiravá a una entitat
organitzadá tipus Oficina Técnica, pero no va arribar a quallar. En cañvi, va
funcionar [un ány o dos grácies a l'ajut europeu; després hi va treballar una persona
remunerada per PANG durant uns mesos, fíns que es va deixar correr], alimentant
els mitjans de comunicació locáis, comarcáis i de Girona (El.Punt, Diari de
Gironá). Va teñir un efecte multiplicador. A les redaccions deis diaris arribava tanta
informació que molts van optar per especíalitzar algún periodista, i en tót cas els
proporcionavem tanta informació que es publicaven moltes' coses de medi ambient
( E P 5 ) . ' • - • • . • • • •• . - . . . - : • = . . •

Des de la IAEDEN i Salvem l'Empordá Fespériéncia i la percepció son
molt semblants:
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[...] la premsa comarcal ha estat nostra. M'imagino que no hi ha tantes directrius
sobre qué es pot dir i qué no. També hi va haver un element clau: Salvem
PEmpordá va néixer un estiu, de forma casual, i és ciar, a l'agost no hi ha noticies.
Llavors durant el primer agost de Salvem l'Emporda cada día érem a [la] premsa
[...]. Ara es diferent, pero durant el primer estiu de la plataforma, la premsa va ser
nostra. Ara que la cosa ja está consolidada en la premsa de Barcelona se'ns
reconeix un rigor i hi ha una feina feta [...] Abans feiem un comunicat i ho
enviávem tót a premsa. Ara segons qué seleccionem on ho envierri, perqué, si no,
ens podem passar tot un matí atenent a périodistes [...] La sort és que tenim
personal contractat [...] per Salvem 1'Empordá [i] per la ÍAEDEN [:..]. Aixó fa que,
per exemple, a mi em criden un dia peí tema de la consulta que ha tingut molt ressó,
d'un dia per un altre, per anar a TV3. Si no tens gent amb temps o contractada, ¿qui
es pot organitzar la feina per anar a Barcelona? D'aquesta manera sí que podem fer-
ho(MB13). . . .

El'cas de la defensa del patrimoni natural a l'Empordá és una mica
especial degut al que expliquen els dos testimonis anteriors. En el cas de
Bracons, en canvi, i'actitud deis périodistes durant molts de temps va ser
hostil: "recordó -diu Xavier Béjar—al principi que trucávem a périodistes
de la comarca, i ens deien: 'Ara, qué voleu?' en to sorneguer".
Consideraven Salvem les Valls com una plataforma antiprogrés. Les coses
després han canviat: "Sortim molt a la premsa local perqué ens treballem
els contactes, fem rodes de premsa, xerrades informatives: intentem
mantenir el caliu". La premsa catalana i estatal també ha estat tancada.
Durant molts anys "només sortim quan fem actes d'aquest tipus'V és a dir,
espectaculars, "normalment no hi sortim" (XB 4).

La majoria d'entrevistats apunten que el que ha cridat mes l'atenció
d'aquests mitjans de comunicació han estat mes les mobilitzacions socials i
les expressions visibles del conflicte que no pas 1'opinió deis técnics i
científícs de reconegut prestigi que recolzaven aquests moviments. Els
mitjans escrits han fet un seguiment també desigual, básicament en funció
del seu ámbit de publicado. Els mitjans locáis, comarcáis i territorials s'han
fet mes ressó de la problemática concreta que patien els territoris afectáis.
Ara bé, quan les expressions de la mobilització social son prou importants,
els mitjans es veuen obligáis a donar cobertura informativa ais
esdeveniments i així els arguments que impulsen les mobilitzacions preñen
notorietat Caries Ibáñez respon així a la pregunta de si pensa que els
mitjans de comunicació van interessar-se per la problemática de l'Ebre
arran de l'opinió deis científícs o arran de les mobilitzacions: "En aquest
país els científícs no estem massa ben consideráis, ni tan sois ais mitjans de
comunicació. Potser va influir una mica, pero jo pensó que els mitjans van
interessar-se quan van veure que hi havia una amplia mobilització popular"
(CI7).
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Un altre aspecte a teñir molt-en compte a l'hora d'analitzar el paper
deis mitjans de comunicació és el de les servituds polítiques i económiques
que teñen aquests mitjans en tant que empreses i poderoses eines de
persuasió social.3 Així les seves própies dinámiques fan que el periodista,
de vegades, no tingui gens de marge per seleccionar les noticies i
l'enfocament de la problemática. Fins al punt, que es pot arribar a una
situació de subtil autocensura. Manolo Tomás explica així la seva visió <del
paper deis mitjans de comunicació:

Han jugat ún paper important, evolutiu. Si analitzem l'extensió deis mitjans de
comunicació abans de comencar la lluita, veiem que hi havia uns mitjans de
comunicació molt petits, amb pocs periodistes i iriolt joves i amb poca difusió. Jo
pensó que els professionals ho han fet tan bé corh han pogut, s'han fet ressó del que
passava. No hem d'oblidar que estem parlant d'empreses, amb capitals priváis i amb
capitals polítics, per la qual cosa el tractament de la informado ha anal en ftinció
deis diferents interessos polítics. Pero hi ha hagut una actitud ética molt bona per -
part deis professionals, la qual cosa ha permés que tot i les pressions polítiques i
económiques que hi ha hagut, es mantinguessin uns nivells d'informació
acceptables. S'ha donat una cosa molt curiosa, i és que la majoriá deis mitjans de
comunicació han triplicat la plantilla en pocs anys. [A la PDE] tenim un recull de
7000 pagines de noticies-en només tres anys. Per un costat, el periodista de carrer
ha fet un treball pedagógic i d'informació impressionant i, per l'altre, hi ha hagut un
intent des d'altes instáncies de silenciar la nostra lluita. Inclús amb la compra de
mitjans de comunicació -no només amb la pressió—, i [alguns] grups polítics han.
construít grups de pressió mediátics. Jo diferenciaría el paper deis.periodistes, els
deis mitjans de comunicació i el de les empreses que hi ha darrera. El paper deis
periodstes ha estat d'implicació amb el territori; el deis mitjans de comunicació ha
estat desigual, pero en termes majoritaris s'han fet ressó de la lluita; i, per últim, les
empreses han fet el que deien els que manaven, pero el moviment ha estat prou
potent per superar aqüestes circumstáncies. [...] Jo pensó que no hi ha llibertat
d'expressió total, aixó ho hem constatat. Molts periodistes s'autocensuren, pero a ,
part d'aixó hi ha hagut censura d'una manera molt clara i evident de noticies que
han estat clarament manipulades, i és demostrable. Inclús editorials de diaris
important semblaven mes un butlletí dé determinats partits polítics (MT 4-5).

Peí que fa a les télevisions, éspecialment les publiques, el seu paper
ha estat mes o menys análeg al descrit pels mitjans de comunicació escrits
d'ámbit cátala o estatal. Pero amb la diferencia que enlloc de dependre
d'empreses i lobbies mediátics, depenien directament deis goveras de la
Generalitat catalana i de la valenciana i del govern espanyol. Així en casos
com el de TEbre, en qué els partits que dominaven aqüestes institucions
eren contraris al moviment, la cobertura informativa es va limitar a les
mobilitzacions sense entrar en prófimditat, en els debats técnics de fons.
Així ho expressa Ángel Aznar:

Veure informació al § 1.2..
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Els mitjans de comunicació es centraven, al comen9ament, en el confiicte
social: el rebuig a un conseller o una gran mobilització o un acte simbólic. Pero
quan després s'aprofimdia, és quan van ajudar moltíssim i van ajudar a fer aflorar la
comunitat científica. Hem vist quantitat d'escrits, pero no ja cróniques sino
especiáis en mitjans com El País, El Periódico. Malauradament no al mitjá mes
potent; la televisió, que estava copada, tant a Catalunya, com a Valencia, com a

. ¡"Estat per forces polítiques que impulsaven el PHN. Llavors aquests debats técnics
arribaven amb comptagotes i se'n van donar compte que, pocs que en feien, els
feien molt mal a les seves tesis. La premsa escrita va arribar molt mes enllá, pero
sabem que la paraula escrita té molta menys forca que la imatge. Tot i aixó els
mitjans de comunicació escrits van ajudar molt al moviment, al principi es
centraven molt en el conflicte social, pero al final es van yeure immersos en la
problemática i han pres part recolzant la comunitat científica i assumint els
principis de la nova cultura de l'aigua (AA 9). .

§ 4.5 El paper d'internet

El cas d'Internet és completament diferent. Les propies
característiques de la xarxa -la interactivitat, ranonimat, la capacitat
enorme de difusió, l'accessibilitat—la fan molt menys instrumentalitzable
pels poders economics i politics. L'ús que nTian fet els moviments populars
no s'ha limitat a difondre informació a la ciutadania. Han utilitzat internet
com una eina de coordinado per a les mobilitzacions, d'intercanvi
d'opinions entre persones de llocs geográfics distants pero amb problemes i
interessos comuns i de mitjá de socialització del coneixement. Francesc
Lahosa subratlla la novetat de Teína amb un gran émfasi: "[L]es noves
tecnologies han jugat un paper decisiu. A veure: tots som conscients del
que va passar el marc [quan les eleccions legislatives estatals] amb els
[teléfons] móbils. Dones una cosa semblant amb el que pot haver passat
amb internet i el moviment en defensa de TEbre..." (FL 8). Manolo Tomás
ho explica des del punt de vista del treball de la PDE:

Aquest tema és clau. Tenim una infraestructura brutal, tenim fórums, tenim
punts de trabada d'activistes, tenim punts d'altaveu. En aquests moménts tinc
capacitat de fér arribar qualsevol noticia a 2000 persones, la qual cosa és important.
Hi ha companys meus que teñen capacitats superiors a la meva. Internet rutilitzem
com a eína de comunicació entre nosaltres a diferents nivells (local, comarcal,
estatal i europeu). Pero també tenim una área d'informació, hi ha dues o tres
persones que es dediquen a buidar la premsa de tot l'estat sobre els temes de l'aigua
i tenim un resum de premsa diari. Aquesta nit, al meu ordenador llegiré el que
sortirá demá publicat al Heraldo [de Aragón], per exemple. També des d'internet es
generen debats oberts, per exemple a la página www.ebrencs.org és oberta total, i
aixó ho fem servir per fer sondejos que per molts camins arriben a les mans mes
insospitades: des del govern, la policía, de la premsa... Alió és un camp de proves,
A mes, les convocatóries també les passem per internet. A mes, el contacte
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d'internet és diari, hi ha gent anónima que prácticament es dedica només aixó. Lo
dolent del moviment és que som uns quants que donem la cara, per lo bp i lo dolent,
pero hi ha molta gent anónima sense la qual el moviment no seria possible (MT 5).

En aquesta mateixa línia, I'ANG de Girona va construir una extensa
xarxa de coHaboració i socialització del coneixement amb internet com a
principal infraestructura. Ja a mitjans del 90 van comencar a treballar en
aqüest projecte i aquest ha estat un factor important que ha impulsat el
sorgiment i la coordinació de la consteHació de moviments en defensa del
territori de íes comarques del nordest del Principat (veure § 2.6).

A part d'aixó, també és una eina vital per a fer el seguiment del que
succeeix a d'altres punts del planeta on es pateixen problemátiques siniilars.
Els adversaris de l'ecoparc de Monteada han estat seguint els avatars deis
sistemes de tractament. de residus de Nostian (A Coruña), i les
informacions disponibles sobre els ecopares" d'Alemanya. El treball en
xarxa es generalitza perqué multiplica enormeiment el potencial informatiu i
proporciona ais moviments cívics i populars unes armes molt potents
contra les arbitrarietats del poder i una eina de coneixement.

A través d'internet -diu Vícenc Vilana—, quanrebo alguna cosa dé residus, ho
reenvió automáticament a tota la gent que vol rebre' informació de residus. I els
d'energia i territori, igual. Hi ha un intercanvi molt fluid d'informació constant de
tot Espanya sobre el que está passant en el tema de residus, [fíns i tot] de Canáries. - -
[...] Sort en tenim [d'ínternet]! Moltes vegades hi ha coses que desconeixo, i trobes
informació científica... Busques i trobes! (VV 9-10). • . . . . . ,

En suma, tots els entrevistáis sense excepció destaquen la
importancia que internet ha tingut en la seva activitat com a eina
fonamental no sois de connexió entreveis activistes, d'organització i .
convocatoria, sino també com a eiria de coneixement, de recollida
d'informació i saber. Aquest mitjá pressiona a favor de la transparencia,
perqué facilita que es posin sobre la taula tots els coneixements disponibles
sense ocultar - cap dada. Internet desafía l'opacitat com a mecanisme
tecnocrátic de govern. Com diu la técnica de Medi Ambient de l'ajuntament
de Monteada, Nuria Vidal, "en temps.de la globalització no pots dir
mentides a ningú, perqué tu poses 'incineradora' en un cercador [d'internet]
i et surt tota la informació a favor i en contra" (NV 3).

§ 4.5 Avenaos cap a una democracia participativa i cap a un sentit
superior de ciutadania

La democracia participativa és activament promoguda pels
moviments populars aquí examináis, amb una particularitat, ja indicada
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abans: en situacions de complexitat social i técnica, la democracia només
es pot exercir de manera satisfactoria si el poblé troba cámins per
incorporar el coneixement tecnocientífíc ais seus processos de deliberació i
presa de decisions.

Aquesta imbricado entre coneixement, ciutadania, interessos
generáis de les comunitats humanes i protecció deis ecosistemas ens mostra
que potser la democracia participativa no només és possible sino que pot
ser un element dinamitzador de primer ordre per fer partíceps i
corresponsables ais ciutadans deis reptes ecológics ais que s'enfronta el
model de desenvolupament capitalista contemporani. Si bé semblava que la
democracia participativa era inassolible en societáts massificades i molt
complexes com la nostra, l'aparició d'interaet com a eina d'interacció i
socialitzáció pot brindar la infraestructura necessária. Ara bé, a mes de la
infraestructura, cal una implicado activa deis moviments popúlars i de la
ciutadania en general, així com la deis técnics i científícs i de les
institucions científiques i académiques.

Un element essencial, en qualsevol intent dé fomentar aquesta
democracia informada, és el debat públic entre les diferents opinions de
com gestionar els recursos naturals i les relacions entre la Humanitat i la
Naruralesa. Aquests debats públics s'han donat a diferents nivells i en
diversa intensitat en els casos que hem estudiat. Pero s'han donat quan la
protesta social ha posat sobre la taula unes reivindicacions i uns arguments
queja eren defensats des de feia anys per técnics i científícs que, malgrat el
seu reconegut prestigi, no eren escoltáis.

Alguns entrevistáis son conscierits del potencial democrátic de les
seves accions. En el cas de Palamós, preguntáis si la lluita ha deixat una
petja en la poblado, diuen que molía gent és conscient del que va succeir,
com es posa de mañifest en els debats i converses. "La gent compren ara
millor que lluitant es poden aconseguir coses. Es veu a les eleccions. CiU
tenia majória absoluta i l'ha perduda, passant a Toposició. Hi ha un pacte
d'esquerres. El vot socialista s'ha mantingut i ha pujat una mica. El que ha
pujat molt és l'Entesa pei Progrés Municipal, que inclou ICV, gent
independent i molta gent de Salvem Castéll. El govern municipal té 6 del
PSC, 3 de l'Entesa i 1 d'ERC, i el regidor de Medi Ambient és de Salvem
Castell. El técnic de Medi Ambient és també de Salvem Castell, és a dir, hi
ha hagut un canvi important: si están on están és perqué la gent ha
reaccionat i els ha votat" (RB 10).4 Preguntáis si la gent ha experimentat un
canvi de mentalitat política, diuen que hi ha persones que no s'havien ficat
mai en res i que han aprés molt: "els ha caniviat el xip en el sentit que val la

4 El pacte d'esquerres es va trencar a fináis de 2004, succeít per un govem en minoría de PSC i ERG.
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pena moure's". A Bracons, la lluita no haurá aconseguit impedir l'eix Vic-
Olot, pero sí reduir el seu impacte, i aixó, apart delmodestresultatpráctic,
dona moral: "[H]em ajudat a sensibilitzar la ciutadania. Sí que és cert que
el túnel es fará, [pero] no es fará tan malament com [stiavia previst]: el de
1994 era un desastre; el de 1998 no diré que era millor, pero era menys
desastre; el de 2000 també és menys desastre" (JC 6). A les terres de l'Ebre,
es parla de persones -fins i tot d'edat avancada—que participant en les
manifestacions, que han estat molt nombroses i massives, han descobert per
propia experiencia que la unió (al carrer) fa la Jorga. Han compres per
primera vegada que la política no es redueix a emetre un vot de tant en tant
i que la participado de tots és la clau de la victoria.

Tot plegat apunta a que estem davant un avanc. molt important en el
concepte de ciutadania que té els seus fonaments en una democracia
informada, en el sentir que els ciutadans i ciutadanes han d'estar informáis
per poder entendre les conseqüéncies d'una determinada política
mediambiental. Només així es pot analitzar críticament les propostes del
poder en materia mediambiental, avaluar-Íes des de la perspectiva deis
interessos generáis, fer propostes alternatives i, en cas que no siguin
acceptades, mobilitzar-se. La determinació d'una voluntat general no és una
simple negociado entre interessos particulars plurals, sino un procés
deliberatiu per fer emergir l'interés general (que avui dia s'entén cada cop
mes com interés general de les generacions presents i les futures, i per tant
té implicacions de sostenibilitat ecológica). Aquest procés deliberatiu no es
pot fer sense les aportacions deis experts. La qualitat democrática de la
política d'un país creix quan la ciutadania és capag de superar Pestretor de
la defensa deis seus interessos locáis i immediats i elevar-se a una
comprensió mes completa del context del qual formen part els problemes
concrets i particulars que la preocupen. La recerca present ha posat en
evidencia que la participado de técnics i científícs capac.os d'assumir una
visió omnicomprensiva i interrelacionada de la realitat és un factor
important per aconseguir aquesta superior comprensió deis problemes
col-lectius. I alhora, ha permés veure que els experts son impotents per fer
avancar els seus punts de vista si no aconsegueixen una alianca amb la
ciutadania mobilitzada.

Per concloure, la recerca ha revelat com l'assumpció de valors i
objectius ecológicament sostenibles -com a cas particular d'objectius
d'interés general—porta les poblacions mobilitzades a elevar la seva
voluntat de participado ciutadana en la cosa pública, i en aquest sentit ha
posat en evidencia certes condicions de 1'exercici de la ciutadania i de la
democracia participativa en general, per a qualsevoí problemática, siguí o
no ecológica. Aqüestes observacions van en la línia deis plantejaments
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recents de la politologia sobre la governanga (governance\ és a dir, un estil
de govera que descarta la mera actuario administrativa des de dalt -encara
que estigui legitimada per les urnes—en favor del diáleg de les
administracions amb les poblacions implicados en les polítiques adoptades,
la negociació i Tacord. Una bona governanga requereix una ciutadania
informada, dotada de mecanismes per interactuar amb els científics i
técnics i per avaluar de manera multicriterial les solucioñs ais problemes. 1
una administrado transparent peí que fa a la informació i disposada sense
reserves ni decisions predeterminades al diáleg amb la ciutadania i els
experts.



CONCLUSIONS

El paper deis experts en els moviments ambientalistes no es pot
comprendre només en funció de les seves dimensions estrictament
técniques,1 sinó que cal relacionar-lo amb el camp de forces socials en
qué actúen i amb els interessos i els valors que es manifesten. en la
societat.

En dos deis ámbits temátics examinats -la Uuita de la Plataforma
en Defensa de l'Ebre contra el PHN i la defensa del patrimoni natural a
les comarques gironines-r—la línia de separació deis interessos és clara.
D'una banda hi ha les grans empreses de Uenergia, la construcció i Tobra
civil. D'una altra banda, els moviments populars i ecologistes que
s'oposen a les actuacions que posen en perill el medi natural. Els experts
opten per uns o pels altres, i les seves opcions depenen de diverses
circumstáncies. . \ .

Depenen deis propis interessos materials deis experts. Quan
treballen per una empresa o adtninistració, se senten condicionats per les
seves polítiques perqué viuen del sou que en reben. El sector decisiu deis
experts que treballen per al poder económic i polític está constituit per
una casta, sobretót d'enginyers de camins, molt lligada-per mentalitat
corporativa elitista i pels sous elevats i les posicions de poder i prestigi de
qué gaudeixen—ais interessos que defensen.

Pero les opcions deis experts també depenen deis valors amb qué
s'identifiquen. En els casos estudiats hi ha una confrontació entre valors
productivistes i sostenibilistes. Els uns i els altres configuren dues
cultures contraposades, cadascuna amb la seva visió del món, de les
relacions home-natura i de les relacions técnica-societat. Les dues
cultures expressen diferencies radicáis en la manera d'enfocar el benestar,
l'economia i el progrés. És lógic que la línia de demarcado que separa
aqüestes dues actituds siguí fonamental per definir el camp de la recerca.
Els experts també están dividits en aquest terreny. Els que defensen els
interessos económics i polítics dominants abracen els valors
productivistes. Vinculen el progrés amb la quantitat d'actuacions

Veure les aportacions de Palmlund, Susskind i Haas referides a) capítol sobre "Metodología i fonts", supra,
págs. 6-7.
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humanes sobre el territori (carreteres, embassaments, cañáis,
urbanitzacions, incineradores) sense consideració per la protecció deis
ecosistemes. Quan defensen les seves posicions no es guien només per un
cálcul d'interessos personáis: també ho poden fer, i ho fan, peí model
desitjable de societat en qué creuen.

Presentar aquest fenómeifde les dues cultures com una simple
dualitat és, óbviament, una simplificació idealtípica, perqué el
coneixement ambiental varia d'un dia per 1'altre, es mou enmig de moltes
incerteses i implica interessos socials diversos, i tot aixó genera
discrepáncies no sois entre representants d'una i altra cultura, sino també
entre partidaris de la mateixa cultura. Tot plegat, a mes a mes, es
complica per les múltiples posicions polítiques en presencia.

Les dues cultures representen dues etapes: una mira al passat i
Taltra al futur, i estem en un periode de transido de Tuna a l'altra. El
fiitur, evidentment, no está escrit, i no hi ha res que garanteixi el tríomf de
la cultura de la sostenibilitat ecológica. Pero la cultura de la sostenibilitat,
mes omnicomprensiva, tendeix a consolidar-se a mesura que avancen els
coneixements científícs, i per aixó es pot considerar que és la que mira al
futur. La seva visió sintética de la realitat es revela mes potent i eficaz per
comprendre el món i per intervenir-hi sense fer massa estralls. Pero el
vell paradigma productivista no desapareix fácilment, perqué respon a
una manera de veure la realitat i actuar sobre ella que ha proporcionat -i
encara proporciona—grans éxits a la humanitat. No está resolt encara el
debat crucial sobre els límits de la biosfera i de la seva capacitat per
absorbir i resistir ais impactes tecnológics de la societat industrial actual.
Per aixó el paradigma analític i productivista tradicional manté encara el
seu atractiu sobre 1'opinió pública i sobre una part deis científícs i técnics.

Molts experts treuen el seu orgull professional del prestigi encara
vigent de la carrera que van estudiar i que ara exerceixen; el treuen també
de diverses circumstáncies de l'exercici de la professió que els fan
impermeables al paradigma emergent: no poden acceptar que ningú
vingui. a donar-los Uic,ons sobre temes en qué es creuen els mes
qualificats de tots els experts. Tampoc l'Estat ni les empreses els
marquen cap camí diferent del que están acostumats a seguir. Per aclarir
les relacions entre interessos, valors i professió, cal, dones, aproximar-
s'hi amb una visió omnicomprensiva que contempli les complexes
relacions entre totes aqüestes variables.
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A mes a mes, el vell paradigma es manté perqué, és encara
dominant -i de manera aclaparadora—en el model de producció i consum
deis paísos industrialitzats (model assumit per aquells paísos que es
proposen de sortir del seu endarreriment industrial). Les técniques i les
fonts d'energía responen a la manera tradicional de fer les coses en els
darrers dos segles (amb poques modifícacions en una línia sostenibilista),
i aixó fa que "la forca de les coses" reforci encara mes, en la vida real, un
model de ciencia, de técnica i de producció que en l'esfera teórica ja está
en retirada.

El centre de la recerca és la relació entre experts i moviments
socials. Hem observat que quan s'han posat en manca protestes populars
relacionades amb la política territorial i viária, amb la política hidrológica
o amb la gestió de residus, els moviments populars han pogut i sabut
buscar experts amb posicions critiques respecte d'aqüestes polítiques.-De
vegades han estat experts els promotors iniciáis de les protestes. En tots
els casos, la preexistencia d'una cultura ecologista i d'unes estructures de
mobilització de signe ecologista ha estat un factor clau, si no sempre per
desencadenar el moviment, sí per donar-li una orientació. Així,
comprovem que l'ecologisme, poc escoltat durant una trentena d'anys,
adquireix una forca insospitada quan s'alia amb les protestes populars. I
no sois l'ecologisme com a moviment, sino també. inolts técnics i
científics partidaris de la nova cultura científica, que no eren escoltats,
passen a ser escoltáis i a teñir un protagonisme també insospitat.

Alió que s'observa és que sovint l'empresa i 1'administrado es
mantenen tancades a la innovació en materia de medí ambient fins que la
pressió popular les obliga a prendre en consideració els BOUS
plantejaments. Es pot dir, dones, que la innovació científica s'obré camí
fora deis mares institucionals establerts grácies a l'alianca entre la
ciencia, l'ecologisme i els moviments populars. Peí que fa a la política de
la ciencia, es pot dir que la societat civil ha mostrat mes dinamisme i
capacitat que les institucions de l'Estat. És prou significatiu que el
dictamen técnic sobre el PHN presentat per la Plataforma en Defensa de
l'Ebre a Brussel-les tingues una superior qualitat técnica i científica que
el presentat peí govern espanyol. I és també significatiu que la Plataforma
Cívica per la Reducció de Residus fos la que portes un científic de
categoria internacional a informar la Mesa del Parlament de Catalunya
sobre els perills de la incinerado de residus per a la salut humana.
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En aquest punt, la recerca mostra la complexitat de les interaccions
entre societat civil i Estat. Els grups ecologistes, des de les seves trinxeres
de la societat civil, assessoren i promouen mobilitzacions. Pero també
aporten solucions ais problemes que denuncien. Aqüestes solucions, tard
o d'hora, influeixen en les polítiques publiques, i sovint son assumides,
del tot o en part, per les administracions. En alguns casos, la relació entre
grups ecologistes i poders públics no es planteja en termes de
confrontació sino de coHaboració, encara que sigui conflictiva -aixó és
particularment visible en el cas de la gestió de residus a Tarea
metropolitana de Barcelona. Els ecologistes solen estar mes avancats i
1'Estat resisteix, ajorna i posa obstacles a mesures que tard o d'hora
s' imposaran. El paper deis moviments populars i ecologistes és aleshores
de pressió i de vigilancia. Es produeix un divorci, en les administracions
publiques i les empreses privades, entre un discurs "políticament
corréete" i una práctica renuent o obertament adversa. Es parla de
sostenibilitat pero no es practica, o es practica de manera incoherent i
amb polítiques d' "imatge" mes que realment efectives.

L'ecologisme s'ha desenvolupat dintre i fora de les institucions
publiques. El trobem a les universitats, entre els técnics municipals i els
carrees técnics deis Pares Naturals, etc. També ^observem un
transvasament de personal entre grups ecologistes o conservacionistes i
carrees públics, tant a nivell polític com técnic. Pero els grups ecologistes
necessiten assegurar la independencia inteHectual deis seus experts. Per
aixó intenten crear mecanismes que permetin ais experts desenvolupar
una activitat científica i técnica independent segons els nous parámetres i,
de vegades, guanyar-se la vida sense dependre d'un salari que el
condicioni en les seves opinions. Així neixen institucions independents
com: la Fundació per una Nova Cultura de TAigua. Així algunes
organitzacions ecologistes es doten d'estructures que els permeten
promoure el progrés deJ coneixement al marge deis condicionaments deis
interessos dominants, mitjan9ant empreses cooperatives (com l'ANG i el
CEPA) i mitjancant la seva capacitat per atreure experts de consultoríes
privades o que treballen per les administracions publiques.

Hem constatat que es pót parlar de dues cultures cieníífiques, que
responen a dos paradigmes de práctica científica. El tradicional és un
paradigma analític, que aborda la comprehsió de la realitat a través
d'enfocaments on predomina la visió de I'especialista. El nou paradigma,
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en canvi, 1'aborda de manera sintética, multidisciplinária i transversal,
fent col-laborar experts de diferents especialitats. Justament per aixó (i no
només per la seva sensibilitat mediambiental) mereix la denominació: d'
"ecológic": 1'ecología és una ciencia de síntesi. El paradigma tradicional
analític l'hem trobat associat a una práctica iecnocrática, que reserva la
capacitar d'intervenció social ais 'técnics", com si existís una
"racionalitat técnica" que no requerís, la participado de les persones
afectades per Pacció técnica.. Els experts ecologistes, en canvi, son
partidaris de la intervenció deis afectats, no sois per -ráons de justicia
sociopolítica, sino també $ eficacia ecosocial. En definitiva, els partidaris
del nou paradigma ecológic es plantegen una socialització del saber i de
la informació i la construcció d'un "coneixement contextuar a partir de
l'alianca entre experts, ecologistes i moviments socials. Enfront
d'actuacions purament administratives i tecnocrátiques, la mobilització
conjunta i articulada d'experts ecologistes i activistes veinals resulta molt
raes efícac per optimitzar la intervenció humana en el territori. Aquesta és
una observació que les administracions haurien de saber aprontar de cara
a un govern participatiu i eficac.

Internet ha jugat i juga un paper crucial per socialitzar el
coneixement. Hem constatat l'agilitat amb qué organitzacions de base
afectades per un problema, des de la construcció d'un túnel fíns a la
instal-lació d'una incineradora o unecoparc, son capaces de trobar
informació pertinent -amb l'ajut, normalment, de grups ecologistes i
altres experts—que els, capacita per dialogar de tu a tu amb
administracions i empreses. Internet permet no sois fer circular
informació (i ajudar a organitzar i mobilitzar la gent), sino que facilita la
formació de xarxes que es poden considerar un element,. potser
embrionari encara, d'una societat civil de gran amplitud potencial, fíns i
tot per damunt de les fronteres deis Estats. -

La creació de les noves llicenciatures de Ciéncies Ambientáis -a
Catalunya des de 1992—representa un reconeixement institucional de la
nova cultura^ científica, i está promovent la 'seva difusió i la seva
implantado real en les practiques socials.

La judicialització de moltes lluites ha obligat els moviments
populars adotar-se de capacitáis jurídiques i administrativistes, amb
l'ajut d'advocats i amb un exercici d'una vigilancia constant sobre la
legislado, la normativa i els plans d'acció territorial, la qual cosa
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representa una complexitat inteMectual afegida que els moviments han
hagut d'assumir. En corijunt,. la protesta popular examinada ha
experimenta^ dones, un procés molt enriquidor d'aprenentatge social. Eis
activistes deis moviments: han aprés deis experts, que els han ajudat a
qualificar científicament diferents dimensions de la seva protesta i a dotar
aquesta protesta, així5 d'argumenta jurídicament sólids davant deis
tribunals i, aihora, d'una capacitat de convicció davant de l'opinió
pública que ha eixamplat l'abast i la popularítat de les seves lluites molt
mes enllá de Támbit local. Aquest procés ha tingut una importancia
extraordinaria, perqué ha permés evitar el perill de caure en lluites
purament reactives, defensives, localistes i particularistes, i donar a
aqüestes lluites una significado general, propositiva, proactiva: a
convertir-Íes en "qüestions nacionals" que interessen a tothom.

Hi ha hagut, dones, un aprenentatge social per part deis activistes,
pero també per part de la ciutadania que ha participat en les
mobilitzacions i ha arriba! a copsar en els objectius perseguits una
complexitat que al comencament ignorava. Aquest procés d'aprenentatge
es pot considerar molt minoritari i local, i efectivament és minoritari i
local. La immensa majoria de la poblado viu al marge d'aquestes
preocupacions i té davant d'elles sentiments barrejats d'ignoráncia,
escepticisme ¡impotencia. Pero les experiéncies locáis es difonen i poden
adquirir un caire exemplarítzant: mostren el tipus d'accions que és
possible fer. També els experts han aprés: han aprés el treball
interdisciplinari com a requisit d'un coneixemeñt construit entre molts
especialistes (i per tant han aprés a fugir de Testretor :de la visió
especializada i a manejar diversos Uenguatges). Pero també han aprés
que el coneixemeñt esdevé poderos quan s'alia amb la protesta popular. I
que, de vegades, si no hi ha aquest component social, el poder económic i
polític ignora olímpicament la ciencia i la técnica més.avancades.

Finalment, Texperiéncia de la coHaboració entre ciencia i protesta
social ha estat una escola de democracia. Aquesta alianca ha permés
trencar la resistencia del poder establert al clamor de la ciutadania,
mostrant que la ciutadania té la capacitat per intervenir en les decisions
polítiques i en la definido de T agenda política. Ha posat en evidencia que
la democracia merament representativa o delegada té limitacions, i que
aqüestes limitacions poden combatre's a través de la participado activa
deis ciutadans. Ha destacat la importancia de la informado i el
coneixemeñt en la presa de decisions polítiques, i que l'exércici d'una
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democracia participativa requereix circulado del coneixement. En altres
paraules, que una democracia participativa ha de ser una democracia
informada. Aixó dona al treball deis técnics i científics una dimensió
social sovint ignorada, que és una versió actualitzada del compromís
social de 1'inteHectual.

En el curs d'aquests processos interactius de ciencia i protesta
social, la ciutadania que hi participa aprén a superar el particularisme de
Íes lluites del tipus "aquí, no!", i a comprendre que alio que está en joc no
és només el seu interés concret, particular o purament local, sino moltes
mes coses. Aprén que hi ha en joc interessos generáis, i, en la mesura que
assumeix la seva defensa, la seva condició de ciutadá s'eleva a un nivell
superior. Adoptant un punt de vista de conjunt sobre els problemes -que
la ciencia facilita—, s'educa en un estil de democracia que no es limita a
ser simple negociació d'interessos particulars, sino deliberació pública
sobre principis i prioritats que interessen a tothom. Aquests processos
son, en suma, escoles de ciutadania que milloren la qualitat de la
democracia mes enllá deis motius concrets que hagin pogut desencadenar
la mobilització.





APENDIX

SOBRE LA RACIONALITAT TECNOCRÁTICA

¿Una "racionalitat ambiental"?

El rebuig de la racionalitat tecnocrática és la base de la idea de
racionalitat ambiental defensada, entre altres, per Enrique Leff:

El discurso ambientalista, aun en sus formas menos radicales -orientadas a
refiincionalizar la racionalidad económica dominante incorporando la lógica de
los procesos naturales dentro de los mecanismos del mercado—, apunta hacia un
conjunto de cambios institucionales y sociales necesarios para contener sus
efectos ecodestructivos y asegurar un desarrollo sustentable y sostenido.

Sin embargo, la problemática ambiental cuestiona mucho más a fondo la
racionalidad de la civilización moderna. La sociedad capitalista ha generado un
creciente proceso de racionalización formal e instrumental, que ha moldeado
todos los ámbitos de la organización burocrática, los métodos científicos, los
patrones tecnológicos, los diversos órganos del cuerpo social y los aparatos
jurídicos e ideológicos del Estado. La cuestión ambiental no sólo plantea la
necesidad de introducir reformas al Estado, de incorporar normas al
comportamiento económico, de legitimar nuevos valores éticos y procedimientos
legales y de producir técnicas para controlar los efectos contaminantes y disolver
las externalidades sociales y ecológicas generadas por la racionalidad del capital;
la problemática ambiental cuestiona los beneficios y las posibilidades de mantener
una racionalidad social fundada en el cálculo económico, la formalización,
control y uniformización de los comportamientos sociales y la eficiencia de sus
medios tecnológicos, que han inducido un proceso global de degradación
socioambiental, socavando las bases mismas de sustentabilidad del proceso
económico y minando los principios de equidad social y dignidad humana. En un
sentido propositivo, la cuestión ambiental abre así nuevas perspectivas al
desarrollo, descubriendo nuevos potenciales ecológicos, tecnológicos y sociales, y
planteando la transformación de los sistemas de producción, de valores y de
conocimiento de la sociedad, para construir una racionalidad productiva
alternativa. [...]

El saber ambiental emerge así como una conciencia crítica y avanza
con un propósito estratégico, transformando los conceptos y métodos de una
constelación de disciplinas, y construyendo nuevos instrumentos para
implementar proyectos y programas de gestión ambiental. Si bien el saber
ambiental surge transformando los contenidos y orientaciones teóricas de un
conjunto de disciplinas, se orienta a su vez con un fin práctico hacia la resolución
de problemas concretos y hacia la implementación de políticas alternativas de
desarrollo.
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Ello conduce a la construcción de una racionalidad ambiental
entendida como el ordenamiento de un conjunto de objetivos, explícitos e
implícitos; de medios e instrumentos; de reglas sociales, normas jurídicas y
valores culturales; de sistemas de significación y de conocimiento; de teorías y
conceptos; de métodos y técnicas de producción. Esta racionalidad funciona
legitimando acciones y estableciendo criterios para la toma de decisiones de los
agentes sociales; orienta las políticas de los gobiernos, norma los procesos de
producción y consumo, y conduce las acciones y comportamientos de diferentes
actores y grupos sociales, hacia los fines del desarrollo sustentable, equitativo y
duradero (Leff, comp. 1994:34-35, 37-38).

La racionalitat ambiental és un programa complex que expressa una
inquietud emergent peí que fa a les relacions entre tecnociéncia i práctica
social. Es tracta de la constatació del fracas de la práctica científica
"normal" (segons l'expressió deis filósofs Funtowicz i Ravetz) i de la
cerca de plantejaments mes holístics en l'ámbit praxeológic.

De les lógiques unicriterials a Panálisi multicriterial

La crítica de 1'economía ecológica a la lógica "unicriterial"
representada per l'análisi cost-benefíci (entre altres), i la seva proposta
d'una analisi multicriteh, van en aquesta línia:

La lógica "umcriterio" del análisis coste-benefício consiste en reducirlo todo a
una unidad monetaria mediante métodos "técnicos" lo más objetivos posible, a fin
de decidir con un criterio maximizador. En las últimas décadas se ha prestado
atención creciente a otra perspectiva, relacionada con la crítica a la
conmensurabilidad y conocida como la teoría de la decisión multicriterio. El
punto de partida de dicha teoría es que, cuando se ha de decidir entre diversas
alternativas, lo más frecuente es que se pretendan maximizar o minimizar diversos
criterios contradictorios entre sí, de forma que lo que se ha de establecer es un
compromiso entre dichos objetivos. [...] No hay que olvidar que cuando hablamos
de decisiones conflictívas éstas no sólo se refieren a valores, sino a conflictos de
intereses y perspectivas de diferentes grupos de personas. Las técnicas de análisis
multicriterio ayudan a evidenciar cuáles son los conflictos, pero no solucionan
quién y cómo decide (Martínez Alier-Roca 2000:269; la segona cursiva és nostra).

La lógica de ranálisi cost-benefíci com a técnica per a la presa de
decisions pretén estar per damunt de la subjectivitat deis actors socials i
establir un criteri objectiu: per a decidir entre diversos projectes es tracta
de sumar costos i beneficis actualitzats i comparar. El millor projecte será
aquell en qué el benefici net sigui mes gran. Pero els problemes teorics i
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práctics son enormes, i insalvables sense una dosi molt forta d'arbitrarietat.
Aixó és així per moltes raons: 1) confia en els preus de mercat (que
depenen de la distribució deis ingressos, es distorsionen quan els mercats
no son competitius i no incorporen les externalitats); 2) algunes decisions
que prenem avui tindran efectes sobre el futur (i de vegades sobre persones
de generacions fütures que no hauran intervingut en la decisió); i 3) les
innombrables situacions d'incertesa i de risc.

De fet per avaluar el sentit de les lógiques unicriterials cal teñir en
compte dos factors diferents i complementaris: un factor cognitiu i un
factor social. Del punt de vista cognitiu, cal teñir present l'observació
d'Edmund Husserl segons la qual confonem un métode que serveix per
controlar certs sistemes molt idealitzats amb la veritat del món real. Ens
aproximem al coneixement (i per tant al control) del món real a través de
les abstraccions de les diferents ciéncies, sense acabar mai d'omplir el buit
que hi ha entre la suma de les aproximacions abstractes proporcionades per
les ciéncies i la realitat própiament dita. És per aixó que les practiques deis
camperols tradicionals, mes pobres del punt de vista cognitiu que el saber
científic modern, sovint resulten mes efícients que les técniques deis
agrónoms formats a les millors universitats. Els camperols tradicionals
saben menys ciencia, pero acumulen experiéncies practiques, de vegades
molt antigües, que poden copsar -per assaig i error, de manera molt
eficacment adaptativa— les peculiaritats edafológiques, climátiques,
biológiques, etc. de les varietats conreades i de la regió concreta on viuen i
treballen, prácticament impossibles de copsar amb procediments científícs
normáis.

Árees de contacte entre la ciencia i la política

L'altre factor és el social. Si entenem que la realitat deis ecosistemes
inclou les poblacions humanes, amb les seves interrelacions amb el medi
natural, és obvi que, considerant els éssers humans com a simples
destinataris i beneficiaris d'unes accions técniques dissenyades i decidides
per tecnócrates, el resultat no será quasi mai Tóptim:

Cuando los expertos presentan sus planes para construir un depósito seguro,
los vecinos, que ya tienen su propio expertise, ven que hay tantas presuposiciones
idealizadas y sencillas, y tantos agujeros de ignorancia tras ellas, que ni los planes
parecen seguros, ni parece racional confiar en los llamados expertos. Esto no se
debe a que los científicos hayan hecho mal su trabajo, sino a que la naturaleza es
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tan compleja y tan impredecible, que las predicciones científicas no tienen
sentido. La cuestión en sí está llena de incertidumbre (Strand 2002: 175).

En aquesta línia van els plantejaments de l'anomenada "ciencia
postnormal" propugnada per Funtowicz i Ravetz. Segons aquests autors
aquesta "ciencia" és una nova forma de presa de decisions. Hi ha dues
característiques d' aquesta mena de problemes que exigeixen una presa de
decisions ¿ferent de la de la "ciencia normal" i de la "consultoria
professional": la importancia d'alló que está en joc i relevada incertesa
deis sistemes implicáis. En l'ámbit de la "ciencia normal" es busca una
solució única. En el de la consultoria s'accepta que n'hi pot haver mes
d'una i que hi ha d'haver una negociació amb el client. En el de la "ciencia
postnormal" els científics i professionals teñen quelcom a dir, pero la
decisió requereix que s'incorporin molts qltres actors socials.

Es parla d'orees de contacte entre la ciencia i la política. La ciencia
postnormal seria la frontera entre la ciencia i la política, o mes encara, la
negociació d'aquesta frontera. Funtowicz i Ravetz diuen que cal entendre
qué és un nombre, qué significa i quina qualitat té; pero també diuen que
necessitem la participado pública, els fenómens "tous" i valors no
monetaris i conflictius per millorar la qualitat de la gestió, de la
governance. Com diu Roger Strand, cal buscar "els nostres propis camins
antitecnocrátics, des de la rigidesa de T ideal de la quantificació i la
neutralitat científica cap a practiques mes integradores, mes creatives i,
potser, mes sostenibles" (ibid., 175).

Per una praxeologia mes rigorosa

Els discursos de la "racionalitat ambiental" i de la "ciencia
postnormal" apunten molt oportunament a problemes reals i importants del
que Funtowicz i Ravetz caracteritzen adequadament com a "frontera o área
de contacte entre la ciencia i la política". Pero ho fan en termes que es
presten a la confusió perqué no distingeixen amb rigor els diferents nivells
implicáis. Des de la teoría científica abstracta fíns a la decisió de construir
un embassament, trobem un esglaonament de practiques humanes que han
de ser acuradament diferenciades.

En un primer nivell tenim el coneixement teóric de la ciencia. La
teoría científica té els seus propis criteris objectius de validado. La llei de

106



Apéndix sobre la racionalitat tecnocrática 107

la gravetat, l'existéncia del canvi climátic o el cicle de l'aigua son
independents de la voluntat de les persones i no son opinables (la qual cosa
no implica, evidentment, que no s'hagi de mantenir un escepticisme
metódic i una coherencia intel-lectual que ens ha de fer abandonar
qualsevol d'aquests coneixements si s'ofereixen proves racionáis i/o
empíriques en contra). En altres paraules, és el métode científic el que ens
permet assolir coneixements rellevants i solids encara que en ciencia no hi
ha mai certeses absolutes ni defínitives.

En un segon nivell tenim la técnica. La ciencia teórica es tradueix en
técnica, que és ciencia aplicada. L'aplicació implica ja fins. La dinámica
de fluids és un coneixement teóric que es pot aplicar a relevado i
conducció de l'aigua: els molins elevadors i els cañáis son artefactes
técnics que apliquen aquell coneixement teóric, i están creats amb el
potencial de servir a finalitats practiques. Pero encara hi ha un tercer
nivell: posar aquesta técnica en acció per a aqüestes finalitats practiques.
(Els asteques coneixien la roda -s'han trobat joguines amb rodes—pero no
en van fer cap aplicació en el camp del transport, possiblement per la falta
d1 animáis de tracció adequats. També coneixien la metal-lúrgia de diversos
metalls -or, plata i coure—pero només la van utilitzar en orfebrería i
objectes cerimonials, i no per fabricar eines i armes: les fabricaven amb
obsidiana, una pedra de gran duresa i molt tallant. Aquests exemples
il-lustren el hiatus entre coneixement d'una técnica i la seva aplicació.) El
coneixement de l'equivaléncia matéria-energia iniciat per Einstein
(coneixement teóric) obre el camí a la fissió i la fusió atómiques (técnica).
L'ésser huma pot posar a punt aquesta técnica, pero aixó no
necessáriament ha de traduir-se al tercer nivell: utilitzar la técnica per
fabricar la bomba nuclear (aplicació de la técnica). Algú ha de prendre
decisions que no es deriven automáticament del saber científic: primer, de
desenvolupar la técnica i, segon, d'utilitzar-la per a fabricar l'artefacte que
materialitza la técnica. Immediatament a continuado -i entrem en un quart
nivell—, es plantegen conseqüéncies derivades de la fabricado i ús de
l'aplicació técnica, en fundó de fínalitats humanes, individuáis i socials.
Es a dir, entrem en l'esfera de l'acció moral, política, etc. Aquesta és
Fesfera de la participado de la ciutadania en fundó d'interessos,
necessitats i preferéncies. Cada un d'aquests nivells té la seva especificitat,
no es pot confondre ni assimilar amb cap altre, i és relativament
independent deis altres nivells. La independencia s'ha de relativitzar,
óbviament, perqué hi ha el que es pot qualificar com "efectes
d'arrossegament" entre uns i altres nivells praxeológics. Pero és important
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adonar-se que no hi ha relacions deterministes entre els diferents nivells, i
aixó és el que permet Texercici (moral, polític.) de la Uibertat humana en
aquests ámbits praxeológics.

Avancar en raclariment teóric de totes aqüestes relacions -és a dir,
desenvolupar una praxeologia rigorosa—ajudaria a dissipar moltes
confusions presents en elaboracions com les de Leff, Funtowicz i Ravetz
o Forsyth (veure Forsyth 2003). Pero no estem en condicions de fer-ho en
el context d' aquesta recerca. El que volem subratllar ara i aquí és que el
vell paradigma analític, com ja hem dit mes amunt, va associat al
tecnocratisme. La seva visió parcel-lada de les coses porta a actuar sobre
la realitat sense plantejaments de conjunt, a intervenir en els ecosistemes
amb lógiques no adequades al carácter holístic de la realitat intervinguda.
Les poblacions humanes son vistes "des de fora", en una relació
d'exterioritat respecte de la intervenció científico-técnica, que és
atribuida en exclusiva ais "experts". Les poblacions, com hem dit mes
amunt, son simple objecte de l'acció deis tecnócrates. Per aixó la
tecnocracia deriva en intervenció administrativa, de vegades autoritaria,
del poder, encara que pretengui legitimar-se segons una racionalitat
purament "técnica".

En canvi, el nou paradigma ecológic parteix d'una visió holística en
la qual les poblacions humanes formen part deis ecosistemes. Per tant,
contempla la participació ciutadana en la presa de decisions que afecten
els ecosistemes com un element essencial d'interacció entre naturalesa i
societat. Pero per tal que la ciutadania pugui participar activament, cal
que tingui uns coneixements básics que li permetin formar-se una opinió
fonamentada de les problemátiques amb qué s'enfronten, entendre quins
posicionaments hi ha en joc i qui els defensa, i fínalment, decidir quins
afavoreixen mes els seus interessos i les seves preferéncies, personáis i
coHectius.

Com que els interessos i els valors en presencia poden no coincidir,
la deliberació i la negociació entre els diferents agents socials és
imprescindible de cara a la presa de decisions. Aixó és particularment
important en situacions d'incertesa i risc en qué les variables son molt
nombroses. La participació informada de les comunitats implicades -en
interacció amb els experts i les administracions—esdevé aleshores no
només una qüestió de justicia, sino també un mitjá per maximitzar la
probabilitat d'obtenir una solució óptima.
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En la complexa dialéctica entre tots aquests agents, es fa visible com
la ciencia, fins i tot al nivell mes teóric, es desenvolupa dintre d'uns mares
socials que d'alguna manera l'han d'influir. La poden influir amb les
demandes que provenen de la práctica social (que dependran deis agents
socials que tinguin el poder sufícient per adrecar a la comunitat científica
les demandes). ¿Per qué es destinen 7 vegades mes diners a la recerca en
energies nuclears que en energies renovables? La propia recerca básica no
está exempta d'influéncies externes a ella mateixa, i de decisions que es
preñen des de fora del seu ámbit. La poden influir també amb les pressions
cap a les solucions técniques preferides pels agents mes poderosos. La
ciencia mateixa és elaborada per persones que viuen i treballen en un
entramat d'interessos i de prejudicis i cultures que poden modular els
ínterrogants que es plantegen els científics i les línies de solució que hi
aporten. Tot aquest complex d'interaccions és un deis temes de reflexió i
recerca de la praxeologia.
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PLATAFORMA PER A LA DEFENSA DE L'EBRE CRITIQUES AL "PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL"

L'aigua no solament és un bé economlc en rao del seus usos (urbá, agrícola, Industrial, etc.)» sino que els rius son
també un bé palsatgístic, cultural, lúdic ¡ turístic. A mes els rius compleixen amb funcions ecológiques tan Importants
com la d'albergar nombrases especies de fauna f vegetació, aportar sedlment a les costes (abastlnt de sorra platges I
deltes) i aportar nutrients a la zona marina d'lnfluénda.

La gestío de i'aigua ha estat basada flns ara en la idea de qué l'aigua es un bé públic i ¡l.llmitat que I'Estat ha de posar
a l'abast de qul el reclama. De fet, l'aigua s'ha estat aportant sense repercutir els costos reals en els usuaris,
financant-ho amb carree ais pressupostos de Íes administracions publiques. A conseqüéncia del preu flctíciament baix
de l'aigua, les fuites deis cañáis de reg, canonades urbanes, etc., son sovint molt superiors ais aprofitaments reats,
sense que compense ais receptora optar per la millora de les xarxes de distrlbució. D'aítra banda, molts deis greus
problemes de subministrament deriven no tant de la manca d'aigua sino de la greu contaminado deis rius I aqüífers.
Son molt coneguts els casos de rius-daveguera com el Segura, el Besos, etc, I d'aqüífers contamínate amb residus
industriáis i agrícoles, com passa a les zones industriáis de Barcelona, Valencia i Murcia o a les planes amb conreus de
cítrics del País Valencia I Murcia.

Considerem aquest PHN totalmentinacceptable per les següents raons:

1- Els déficits de les conques demandants son exagerats

Els plans de conca en els que es basa el PHN no fan una autocrítica de les deficiéncies de gestió de les respectives
conques, que afecten negativament a la seva disponibilitat d'aigua. A mes, es minimitzen els seus recursos i
s'exageren tes seves demandes, sense disposar del necessari coneixement deis recursos subterranis, poc o gens
Investigáis al conjunt de l'Estat.

2- Es vol premiar ais que malbaraten l'aigua.

El PHN no proposa mesures serioses per corregir la dlsbauxa generalizada de la gestió hidrológica actual. Certament
aixó implica mesures impopulars i electoralment poc o gens rendibles, com millorar les xarxes de distribución reutílitzar
aigües residuals o fer compfír la legislado i posar sanclons. És mes fadl premiar ais malbaratadora i contentar ais
electors amb mesures populistes com son prometre aigua de l'Ebre a tothom 1 inagurar grans obres per donar aigua i
llocs de treball a les zones receptores.

3- Les grans ifreestructures no son l'alternatlva mes viable económlcament.

El PHN no fa una anállsi cost-benefict realista deis costos totals de l'aigua per ais usos i els llocs ais que va destinada.
Diversos experts independents indiquen que en el cas d'un transvasament de l'Ebre cap a la costa sud, actualment ja
es mes barata la desalinltzació de l'aigua de mar o mesures d'estalvi que la construedó de grans infraestructures com
cañáis i embasaments.

4- Els nous embasaments destruirán les darreres valls deis Plrineus

Incrementar recursos regufats per poder transvasadlos implica fer mes embasaments a la conca de l'Ebre. El PHN
contempla desenes de nous embasaments, inundant mes valls, conreus, I pobles, i impedlnt ¡'arribada de sediments al
delta.

5- El PHN vol potenciar el desequilibri territorial

No es poden defensar els transvasa me nts d'aigua utilltzant el principi de solidaritat interterrl tonal i el reequilibrt de la
riquesa. La solidaritat hauria de comentar a les conques suposadament deficitáries, amb la utilització racional de
l'aigua, vetltant a mes per la protecdó de la seva qualitat. Cal teñir present que gran part de la conca de l'Ebre,
suposadament excedentária, es caracteritza per teñir moltes zones económicament deprimides, sobre tot si se les
compara amb aquelles que demanen mes aigua. Les experiéncies deis transvasaments del Tajo-Segura i de l'Ebre al
Camp de Tarragona son un exemple ciar de com aquests no han representat cap millora social significativa per les
comarques dona nts, t en canvi han incrementat el desenvolupament insostenible i les demandes d'aigua de les zones
receptores, fbmentant per tant el desequilibri territorial.

6- L'aigua que va a parar a la mar no es perd !

El balan? hídrológic de la conca de l'Ebre en el qué es basa el PHN no té en compte que l'aigua dolsa que arriba a la
mar i a les badles del delta té un paper determinant en la riquesa biológica, pesquera, marisquera i aqüícola d'aquest
entorn, en el qual es guanya ta vida un número important de persones que teñen dret a subsistir. La dlsmlnució i la
regulado cada cop mes abusiva del cabal fluvial han mlnvat molt les crescudes primaveraIs, lligades al desgel, en un
període clau per a la reprodúcelo i ei creixement deis peixos. També la diversitat biológica del riu I el delta depénen
d'aquestes aportacions d'aigua dolca.

7- L'aportació de sediments és vital per al delta de l'Ebre I per a tot el litoral

Ni la llef d'aigües ni el PHN teñen en compte l'aportació de sediments deis rius. Eis rius, a part de un cabal líqufd teñen
també un cabal sólld que juga un paper fonamental en el mantenfment de les costes I mes en concret deis deltes I de
tes platges, de les quals depén el potencial turístic. És evldent que éts sédlmeríts hecessiteh grans cabals d'aigua per a
ser transportáis, I alxó no s'ha conslderat a l'hora de determinar él cabal ecóíógic. La dísminucló drástica deis
sediments que arriben al delta de l'Ebre es produeix ais anys 60, quan van entrar en servé! els embasaments de
Mequinenca i Rlbarroja. Era lóglc pensar que eí nou PHN analitzaria aquest problema i tractaria d'estáblir mesures



correctores per recuperar una part del cabal sdlld que tenia el rlu a principls del segle XX. Uuny d'aixó, la proposta de
PHN no aborda aquesta problemática sino que l'agreuja, en reduir I'a portado líquida a la desembocadura i promoure
desenes de nous embasaments a la conca, condemnant el Delta a una degradado Irreversible.

8- El PHN faiseja els cabals actuáis de l'Ebre per justificar els excedents !

El PHN contempla uns recursos hfdrtcs al tram final de l'Ebre de 17.300 Hm3 anuals sense teñir en compte que la
aportado és progressivament decreixent per rincrement de regadius, embasaments i altres usos (que augmenten
l'evaporació). L'aportació anual mitjana de la década deis anys 60 fou de 16.842 Hm3/any, 14.071 durant ta década
deis 70, 9.502 durant la de la década deis 80, i 8.235 Hm3/any durant la década deis 90. Alxl dones, des de la década
deis 60 ñns ara l'aportado de l'Ebre al tram final s'ha reduTt aproximadament a la meitat, I segueix baixant, sense
teñir en compte els efectes del can vi clima tic que poden agreujar encara mes la situado. Alxó significa que l'aigua
realment disponible és molt inferior a la que surt ais documents del PHN. També és evldent que per planificar l'ús de
l'aigua cal teñir present els perfodes de sequera I no els valor mitjans (com fa el PHN).

9- La reducció de cabals afavoreix els processos de salinització

La progressiva reducció del cabal fluvial está accentuant cada cop mes el carácter estuaríal del ríu algues avall de
Tortosa, de manera que cada cop l'aigua de mar penetra mes riu amunt I durant mes mesos a l'any. Aixó afavoreix la
satlnitazació deis aqüífers a partir del ríu, sobre tot en periodes de sequera. D'altra banda, l'augment deis regadius a la
conca, molts d'ells en sóls salins, ha fet augmentar conslderablement la salinitat de l'aigua de l'Ebre. L'accentuació
d'aquesta tendencia en el futur degut a la dlminucló de cabíais i l'augment de mes regadius pot posar en perill la
producció agrícola deis conreus que es reguen amb l'aigua de l'Ebre.

10- Menys algua i mes bruta !

La dlsminucfó de cabals degut ais transvasa me nts I a l'augment d'usqs de l'aigua a la conca Implicará també una
disminucló de la qualitat de l'aigua, que pot afectar notablement l'estat ecológic del ríu i del Pare Natural del Delta, aíxí
com l'abastiment de poblacions i l'ús recreatlu del rlu.

En resum podem dlr que el PHN no garanteix les necessitats tant de quantitat I qualitat d'aigua com de sediments per
a tes Terres de l'Ebre, 1 que tot aixó posa en greu perill tant el nostre futur económic com la conservació del riu i del
delta de l'Ebre.
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EL PLAN HYDROLOGICO NACIONAL ESPAÑOL

Manifiesto de la Fundación por una Nueva Cultura de

MANIFIESTO FUNDACIONAL

El reto del Desarrollo Sostenible

Vivimos una etapa de transición, de cuestionamiento del modelo de desarrollo vigente,
conceptualización de la ciencia y la técnica como palancas para la "dominación" de la r
para promover un desarrollo basado en el crecimiento ilimitado en un mundo limitado, e
paso a un enfoque más maduro, que busca conocer la complejidad del medio natural p.
nuestro desarrollo en una perspectiva de sostenibilidad.

Por otro lado, la acelerada destrucción de referentes de identidad colectiva y la devaste
que vienen imponiendo el modelo desarrollista y el imperio del llamado "pensamiento ú
profundizar en ese concepto de sostenibilidad, incorporando la vertiente de los valores
patrimonios socioculturales a lo que podría llamarse sostenibilidad ecosocial. Se trata e
de auspiciar un nuevo modelo de desarrollo basado en una ética intergeneracional desi
patrimonio natural, social y cultural de los pueblos debe considerarse como un préstam
generaciones futuras más que como una herencia de nuestros antepasados.

En este contexto, incluso en documentos de la propia Administración como el Libro Bla
Agua en España, se reconoce la crisis del modelo tradicional de gestión de aguas, here
coherencias y enfoques vigentes a finales del XIX. Sin embargo, en la práctica, las estr
oferta, basadas en la gran obra pública subvencionada, desde la justificación del llamac
general", no sólo sigue presidiendo la política de aguas de los Gobiernos Español y Poi
también, en mayor o menor medida y sometida a un claro proceso de cambio, la de los
partidos de oposición. La clave de tal situación hay que buscarla en las inercias cultural
sociales de nuestra sociedad, sin duda alimentadas desde poderosos recursos mediáti<
grupos de presión que tradicionalmente se han beneficiado de este tipo de políticas.

Hoy el contexto socioeconómico de España y Portugal no es, afortunadamente, el de p
siglo XX. De los retos básicos de entonces, centrados en superar el subdesarrollo y el
analfabetismo en sociedades mayoritariamente rurales, dependientes del sector primar
pasado al contexto de una Unión Europea cuyos retos esenciales se centran en diseña
desarrollar nuevos horizontes en la perspectiva del desarrollo sostenible.

Los perfiles de la situación existente

Durante gran parte del siglo XX, la política de aguas y la construcción de grandes infraí
hidráulicas, fueron claves para el desarrollo industrial, agrario y urbano. Los indudables
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obtenidos en este proceso han llevado a mitificar este enfoque productivista de la polítii
hidráulica. Tal mitificación productivista, desde la masiva subvención pública de la gesti
aguas superficiales, ha generado espirales insostenibles de demandas, al tiempo que i"
inaceptables niveles de ineficiencia e irracionalidad económica.

La gestión de las aguas subterráneas, por contra, se ha desarrollado tradicionalmente t
de derechos privados de propiedad y gestión, asumiéndose por parte del usuario coste:
infraestructuras y explotación, con escasas subvenciones, lo que ha propiciado un mod
gestión en general más eficiente y competitivo. Sin embargo el carácter individualista d<
modelo y ía falta de responsabilidad por parte de la Administración, ha desembocado e
situaciones de contaminación, salinización y sobreexplotación de acuíferos. El desgobh
hidrológico generalizado en zonas como la Cuenca del Segura, Castellón, Almena, Jaé
Mancha, en donde la situación de ilegalidad flagrante, insolidaridad y falta de organizac
inteligencia colectiva resultan clamorosas, exige cambios socioculturales profundos que
difícilmente podrán darse si desde el ámbito de la Administración no se asumen las
responsabilidades que la propia ley exige.

La falta de criterios de ordenación territorial y urbanística coherentes con perspectivas t
desarrollo sostenible en grandes núcleos urbanos, y muy especialmente en las principa
turísticas del litoral mediterráneo, Baleares y Canarias, completan el panorama de lo qt
España suele caracterizarse como zonas deficitarias. Pretender salir de esta situación ;
los grandes trasvases entre cuencas supone una irresponsable huida hacia adelante qt
sino abrir más la espiral de la insostenibilidad, con ingentes costes económicos, sociale
ambientales.

Repetidas veces se ha denunciado la carencia de una argumentación territorial que jus1

evaluaciones y propuestas de la planificación hidrológica en relación con las transfererv
agua de unas cuencas a otras. No se pueden resolver las implicaciones de la planíficac
hidrológica sobre el modelo de desarrollo territorial con conceptos tan ambiguos e impn
"desequilibrios hidráulicos" o cuencas "excedentarias y deficitarias". Desde una perspe<
territorial, la intervención sobre el agua, especialmente la alteración de su distribución c
requiere referencias expresas a las estrategias subyacentes, como requisito para la dis
acuerdo social sobre las mismas, máxime en un Estado en plena transformación de su
política territorial. La ausencia de tales referencias y acuerdo social constituye una de I;
marco institucional en eí que se desenvuelve la conflictividad interregional por el agua.

Por otra parte, el sistemático desprecio hacia los valores, funciones y servicios ambient
a los ecosistemas fluviales nos ha llevado a asumir un proceso sin precedentes de deg
nuestros ríos, riberas y humedales, con costes directos e indirectos gravísimos. Hoy, el
conocimiento de estos complejos ecosistemas, permite apreciar y valorar mejor los valí
servicios que generan, tanto en cauces, como en riberas, deltas, estuarios y plataforma
depuración natural, laminación de avenidas, conservación de la biodiversidad, equilibric
de transporte y sedimentación de materiales en cauces, deltas y playas.

La profunda relación entre ríos, territorio y sociedad ha sido sistemáticamente olvidada.
preeminencia de las utilidades productivas del agua nos ha llevado, no sólo a destruir p
de naturaleza de enorme valor, sino a ignorar los derechos de los pueblos que han hab
durante cientos o miles de años en valles y riberas en estrecha relación con los ríos. El
esos pueblos y comunidades a su existencia en el ámbito territorial en el que han hundi
raíces de su propia existencia merece un espacio entre los derechos humanos que deb
valorados y respetados, más allá de los juegos de "mayorías" y "minorías", tantas vece:
argumentados para encubrir, en hombre del llamado "interés general", los negocios de
presión.
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El masivo sacrificio de patrimonios sociales y de naturaleza, especialmente en parajes •
que han supuesto las más de 1.200 grandes presas en España, junto con la sistemátic;
destrucción de bosques de ribera, la desecación de humedales y la generalizada conta
las aguas continentales, debe llevarnos hoy a considerar como patrimonios de elevado
últimos ríos, valles, entornos fluviales y humedales bien conservados, al tiempo que ere
autoridad moral, ante el conjunto de la sociedad, de los pueblos amenazados por grane
embalses, en su lucha contra esas grandes obras que ponen en peligro su supervivenc

Los perfiles del cambio hacia una Nueva Cultura del Agua

En este contexto de crisis, la necesidad de alumbrar perspectivas de sostenibilidad des
modelo de desarrollo, está haciendo aflorar un amplio movimiento social en pro de lo qi
venido en llamar la Nueva Cultura del Agua. Ubicar el énfasis de este movimiento en el
la cultura no es una casualidad, ni un recurso semántico, sino que refleja la necesidad (
nuevos enfoques en profundidad, y no sólo en el ámbito de la técnica, de la estrategia c
tácticas políticas. Se trata en definitiva de asumir un cambio de paradigma, pasando de
el agua como un simple factor productivo, a entenderlo como un activo ecosocial, en el
"eco" recupera el amplio contenido aristotélico del término "oikonomía" - el arte de bien
la casa - con una doble vertiente económico-crematística y ecológica.

Entender los ríos como complejos y dinámicos cuerpos vivos, y no como simples colee!
agua; asumir que cantidad y calidad son caras de una misma moneda; comprender que
de aguas de calidad pasa por respetar y preservar la funcionalidad y la vida de los ecos
que integran el ciclo natural del agua; recuperar el tradicional valor lúdico, estético y sin
los paisajes del agua, característico de las culturas mediterráneas. Todo ello exige cieri
cambio cultural, no sólo en la Administración, sino en el conjunto de la sociedad.

El concepto de paisaje, tal como lo entiende la recién aprobada Convención Europea d<
("componente esencial del entorno en el que viven las poblaciones, expresión de divers
común patrimonio cultural, ecológico, social y económico y, a la vez, fundamento de su
constituye un nuevo apoyo institucional a la perspectiva de la Nueva Cultura del Agua.
que el paisaje es un elemento esencial del bienestar individual y social; la referencia a I
causalidad natural e histórica del paisaje, que insta a superar tratamientos maquillados
simple apariencia, reconociendo los factores que han hecho posible unas determinadas
territorio; y la aplicación de las previsiones de protección, gestión y ordenación de ía Ce
los paisajes del agua -uno de los sectores vulnerable y amenazado- teniendo en cuent
aspiraciones de las poblaciones concernidas vienen a confirmar los planteamientos que
defienden.

Una clave de esa Nueva Cultura del Agua pasa por el concepto de conservación. Cons
sólo de la calidad fisicoquímica de las aguas, sino de la calidad desde una perspectiva
ecosistémica. Preservar la funcionalidad de ríos, riberas y humedales, supone dar pers
sostenibilidad a los valores y servicios ambientales que nos brindan, empezando por el
disponibilidad renovada de recursos h id ricos de calidad.

Otra de las claves, sin duda, reside en la eficiencia. Pasar de las tradicionales estrategi
a nuevos enfoques basados en la gestión de la demanda, supone replantear seriament
tan básicos del modelo de gestión todavía vigente como el de demanda, tradicionalmer
concéptualizado como una variable independiente, que el gestor debe simplemente sat
Redefinir ese concepto desde él rigor de la Ciencia Económica, como una variable depi
múltiples factores institucionales, y muy particularmente del precio, abre un enfoque rae
diferente que permite amplios márgenes y opciones de gestión.
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La tercera clave está sin duda en organizar la inteligencia colectiva en forma de ordena
territorial con perspectivas de sostenibilidad. Se trata en definitiva de integrar la gestión
el territorio desde la coherencia del desarrollo sostenible, como nueva columna vertebr;
renovado concepto de interés general.

Avanzar en el camino de abrir soluciones desde estos nuevos enfoques exige una profi
regeneración de las instituciones de gestión de las aguas. La preponderancia del sesgc
eri estas instituciones es una simple consecuencia del enfoque desde el que nacieron,
actividades de "fomento" de las grandes obras públicas. La tremenda opacidad de una
fuertemente controlada por los grupos de presión que representan las grandes construí
eléctricas y regantes, junto con la fuerte burocratización imperante, amenazan hoy el pi
las Confederaciones Hidrográficas en España, o del Instituto del Agua en Portugal.

Sin embargo, e! movimiento por esa Nueva Cultura del Agua, en el que se inscribe esta
en absoluto pretende despreciar las aportaciones históricas del modelo estructuralista I"
Regeneracionismo, ni degradar o ignorar las valiosas aportaciones que puede y debe s
aportando a la gestión de aguas la tecnología desarrollada por la ingeniería civil, ni mer
en duda la vigencia de la función pública en esta materia. Bien al contrario entendemos
papel y la responsabilidad de la Administración en la organización de esa inteligencia c
la perspectiva del desarrollo sostenible exige en materia de gestión de aguas. No obsta
entendemos imprescindible y urgente, al igual que en su día propusiera Joaquín Costa,
profunda regeneración de la Administración al respecto. Una Nueva Cultura del Agua,
interdisciplinaridad y participación ciudadana son a nuestro entender las claves de este

Desde estos nuevos enfoques una de las cuestiones vitales a retomar es sin duda la de
de las cuencas hidrográficas. La Carta Europea del Agua y la Directiva Marco de la UE
españoles y portugueses un reenfoque de ese viejo principio que basa la gestión de las
el marco natural de las correspondientes cuencas. Tal principio, si bien es cierto que es
en las tradiciones administrativas españolas, no lo es menos que tan sólo se ha entend
marco de los límites fronterizos. Organizar la planificación y la gestión de las aguas por
esas fronteras, integrando las realidades sociales, ambientales y económicas de los ter
comprendidos en cada cuenca hidrográfica, a uno y otro lado de la frontera, exige profi
cambios de mentalidad en ambos países. La participación y el diálogo directo entre las
e instituciones de ambos países en cada cuenca, sin menoscabo de las correspondient
soberanías nacionales, es un reto que debemos abordar y un trabajo urgente a desarre

Por otro lado, no se trata tan sólo de superar fronteras, sino de integrar en la gestión de
cuenca, tanto los espacios y ecosistemas estuarinos o deltaicos, como las plataformas
sobre las que se proyectan decisivas influencias e impactos fluviales, de gran trascendí
ecológica, social y económica. La tradicional falta de atención a estos ámbitos, que ene
ecosistemas de máxima biodiversidad, junto al reto de integración transfronteriza y el o
recuperar el buen estado ecológico de nuestros ríos, exigidos por la nueva Directiva Me
plantean sin duda una profunda reconceptualización del concepto de "gestión de cuenc
actualmente vigente.

Tiempos de crisis, tiempos de oportunismo.

Los tiempos de crisis son tiempos de confusión, y la confusión abona el campo al oport
los últimos tiempos se vienen abriendo expectativas de renovación e incentivación de I;
basadas en la "flexibilización" del régimen concesional y la creación de mercado de der
agua. La irrupción de procesos de privatización en los servicios de distribución de agua
de gestión de aguas urbanas, bajo el empuje de nuevos y poderosos sectores empress
carácter multinacional, está modificando el tradicional marco de intereses y el correspoi
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juego de poderes. Todo ello merece algunas reflexiones y valoraciones.

Sin duda el mercado abre incentivos de eficiencia que pueden impulsar interesantes pn
mejora en la distribución y en el uso productivo de las aguas, tanto en el sector agrario,
industrial o en los servicios urbanos. Sin embargo, no es menos cierto que las dinámics
mercado son ciegas e ineficientes en lo que se refiere a la gestión de valores ambienta
sociales, éticos y de equidad interterritorial. Por todo ello, considerar el mercado como'
varita mágica" que garantice el giro hacia la Nueva Cultura del Agua es un grave error.

En España, la Reforma de la Ley de Aguas de 1999, ha significado superponer opcione
mercado sobre un mar de confusos derechos concesionales, en un contexto de desgot
generalizado en el uso del agua. Estas confusas opciones de mercado, junto a las exp*
grandes trasvases, auspiciadas por e! Plan Hidrológico Nacional, suponen abrir la veda
procesos especulativos, especialmente incentivados por las insostenibles dinámicas de
urbano-turístico del llamado Arco Mediterráneo, que amenazan tensionar más, no sólo
hidrológica del Ebro sino la de ta mayoría de las Cuencas Atlánticas compartidas con P

Se hace por tanto necesario impulsar un proceso de prudente reflexión que permita apr
potencialidades del mercado, pero desde el conocimiento de sus limitaciones y pervers

La Fundación por una Nueva Cultura del Agua

Este es el contexto y estos son los retos. Los dos Congresos Ibéricos de Planificación y
Aguas organizados hasta la fecha, en Zaragoza (1998) y Oporto (2000), han abierto bu
coyuntura de crisis y transición proyectando luz, ilusión y trabajo en pro de esa Nueva (
Agua que los tiempos exigen. Con este legado, pletórico de compromisos y expectativa
Fundación recibe y asume el reto de desarrollar esa Nueva Cultura del Agua en la pers
desarrollo sostenible.

Los frentes de trabajo que nos proponemos abrir son los mismos que alentaron el nacir
Congreso Ibérico sobre Planificación y Gestión de Aguas:

1- Desarrollar proyectos de investigación interdisciplínar en torno a los problemas más ¡
de la gestión de aguas en la Península Ibérica y los territorios insulares de España y Pe

2- Desarrollar redes y medios de comunicación y debate científico-técnico de carácter
interdisciplinar en materia de gestión de aguas, con especial atención a dinamizar la reí
los ámbitos universitarios, empresariales y de la Administración.

3- Fomentar iniciativas de encuentro y mutuo conocimiento entre colectivos sociales e i
de España y Portugal con vistas a favorecer la gestión integrada y conjunta en cada un
cuencas hidrográficas compartidas.

4- Favorecer y dinamizar la relación entre los ámbitos científico-técnicos y los movimier
interesados en la materia, fomentando la información, la formación y el debate social.

5- Favorecer en el ámbito de la Unión Europea el desarrollo y aplicación de esa Nueva
Agua, con especial atención a las realidades de nuestro entorno Mediterráneo y a las d
Latina, estrechamente ligadas al ámbito ibérico por lazos históricos y culturales.
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20 PROPUESTAS PARA UN CAMBIO TRANQUILO
HACIA LA NUEVA CULTURA DEL AGUA

Fundación Nueva Cultura del Agua
22 de Marzo 2004

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, la Fundación Nueva Cultura del Agua,
en su Asamblea Anual de Socios Fundadores celebrada en Jaca, ha acordado dirigir al futuro Gobierno
español el presente documento desde el afán positivo de promover ese cambio tranquilo prometido por el
Sr. Rodríguez Zapatero, en este caso en materia de aguas. Las veinte propuestas se recogen en cinco
grandes apartados.

I- Detener la política de hechos consumados en curso y abrir cuando menos
una moratoria sobre los proyectos que generenjmpactos irreversibles

1.- Detener los procesos de expropiación, licitación y ejecución de los trasvases y grandes
presas en marcha, abriendo un periodo de reflexión y diálogo, tanto a nivel técnico como
social y político mediante una moratoria sobre los proyectos más impactantes y conflictivos que
amenazan generar impactos irreversibles.

2.- Bloquear el proceso de solicitud de fondos europeos para los trasvases, propugnando
proyectos alternativos, que deberían quedar oficialmente presentados en el año 2006 y ser
ejecutados en un plazo hasta 2008 (ambos fijados por la UE), de forma que no se pierdan los
citados fondos. +

II- Establecer Nuevas prioridades desde el diálogo y el consenso

3.- Sobre la base de detener la ejecución de Jos trasvases y establecer la citada moratoria, se
debería priorizar la financiación y ejecución de aquellos proyectos que susciten amplio
consenso social y científico-técnico: modernización de redes urbanas y de regadíos,
saneamiento y depuración de retornos, recuperación del buen estado ecológico de los ríos,
reutilización de caudales, gestión integrada de recursos subterráneos y superficiales,
desalación...

4.- Presentar, de forma urgente, proyectos de este tipo, que susciten amplio consenso,
reclamando la financiación europea en sustitución de ios relacionados con los trasvases.

5.- Definir planes de sequía en todas las cuencas y comarcas, incluyendo entre los
instrumentos a usar Bancos de Agua de derechos concesionales, en base a mercados intervenidos
por la Adininistracíón.

6.- Realizar una Redefinición legal del Dominio Público en tomo a los ecosistemas hídricos,
desde enfoques operativos, y una aplicación rigurosa de la Ley de forma que se garantice la
recuperación del buen estado ecológico de las riberas, así como seguridad dé personas y bienes
frente a los riesgos de riada.



7.- Revisar los planes de regulación para nuevos regadíos, adecuándolos a los proyectos de
regadío contemplados en el PNR que realmente sean coherentes con los objetivos de la Directiva
Marco y de las políticas agrarias de la UE.

8.- Abordar un proceso de revisión y flexibilización del sistema concesional para adecuarlo a
las prioridades y objetivos de la Directiva Marco del Agua.

9.- Elaborar un catálogo de ríos y tramos de río en buen estado ecológico, así como una Ley
de Ríos Escénicos y Salvajes que permita protegerlos.

III- Garantizar el imperio de la Ley acabando con el desgobierno existente

10.- Poner en marcha mecanismos de control que permitan revisan rigurosamente las
concesiones existentes y las captaciones irregulares en los acuíferos sobreexplotados o en
peligro de sobreexplotación, con eJ fin de asegurar una aplicación rigurosa de la ley que
garantice el uso sostenible de los acuíferos; la constitución de comunidades de usuarios y su
participación en el control y gestión de esos acuíferos debe ser una de las claves a impulsar.

11.- Articular mecanismos de control que permitan revisar sistemáticamente el descontrol
existente en materia de vertidos, como base para aplicar con rigor la ley.

12.- Revisar la frustrante experiencia de las evaluaciones de impacto ambiental, hechas
generalmente bajo la presión de la Administración promotora de los proyectos, con el fin de
garantizar en el futuro la independencia técnica de los evaluadores respecto a la Administración
promotora del proyecto.

13.- Reforzar las fiscalías de medio ambiente y antí-corrupción con la encomienda de
investigar las sistemáticas irregularidades existentes en materia de gestión de aguas en nuestro
país, de forma que la justicia pueda aplicarse de forma eficaz y rigurosa, acabando con las
situaciones de desgobierno existentes en materia de explotación de aguas subterráneas, control
del dominio público y gestión de vertidos.

IV- Abordar una profunda Reforma Institucional

14.- Limitar las funciones de la Dirección General de Obras Hidráulicas a funciones
instrumentales y no de diseño de la política hidrológica, asegurando que las competencias de
planificación y gestión se centren desde el Ministerio de Medio Ambiente en las prioridades
ambientales y los objetivos de sostenibilidad de los ecosistemas hídricos establecidos por la
Directiva Marco.

15.- Poner en marcha una profunda reforma de las Confederaciones Hidrográficas,
cambiando sus tradicionales prioridades y funciones de fomento de obra hidráulica por las de
gestión ambiental de los ecosistemas hídricos, en coherencia con los objetivos marcados por la
Directiva Marco, lo que exigirá un nuevo enfoque interdisciplinar, transparencia y participación
ciudadana. En esta línea, la participación ciudadana proactiva, que exigen las Directivas
ambientales europeas, demanda la puesta a disposición de los colectivos sociales de los medios
económico pertinentes.

16.- Crear un instituto regulador que garantice el interés público de la ciudadanía en los
servicios urbanos de agua ante los procesos de jiberalización en curso .



V- Transponer de forma eficaz y rigurosa la Directiva Marco del Agua

17.- Derogar el Texto Reformado de la Ley de Aguas (TRLA) aprobado en la ley de
acompañamiento de presupuestos del 2004, que transponía la Directiva Marco del Agua, para
aprobar una transposición rigurosa de dicha Directiva acorde con su espíritu y objetivos. En
dicha transposición deben asegurarse reformas que garanticen la recuperación del Buen Estado
Ecológico de los ecosistemas hídricos, un régimen económico-financiero de la gestión de aguas
basado en el criterio de recuperación íntegra de costes y un nuevo enfoque de participación
ciudadana proactiva.

18.- Abrir procesos de Revisión de los Planes Hidrológicos de Cuenca y del PHN bajo una
amplia participación ciudadana y científico-técnica, con el fin de adecuar la planificación
hidrológica a los objetivos y criterios de gestión de la Directiva Marco del Agua.

19.- Promover una política de sensibilización y educación en materia de aguas desde las
nuevas perspectivas y objetivos establecidos por la Directiva Marco, fomentando los valores de
la Nueva Cultura del Agua.

20.- Revisar, de mutuo acuerdo con Portugal, la Convención de Albufeira, asumiendo como
prioritaria la reelaboración de los Planes de las Cuencas Ibéricas compartidas desde una
activa participación ciudadana que integre las poblaciones e instituciones de cada cuenca a un
lado y otro de la frontera.

FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA
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Alternatives per una gestió sostenible de l'aigua a

Catalunya
(Conveni FNCA-ACA)

INTRODUCCIO

L'estudi s'inscriu dins del marc del conveni de col-laboració entre 1'Agéncia Catalana

de l'Aigua (ACÁ) i la "Fundación Nueva Cultura del Agua" (FNCA) signat el 12 de

Febrer del 2004. L'objectiu d'aquest conveni es TEstudi interdisciplinari sobre els

impactes ambientáis, económics i socials del Pía Hidrológic Nacional en el Baix Ebre i

les alternatives per a una gestió sostenible de l'aigua a Catalunya". Ultra els aspectes

relacionats amb el PHN i el Baix Ebre, el conveni també preveu una coHaboració per

definir les alternatives per a la gestió sostenible de l'aigua.

L'objectiu inicial d'aquest estudi d'alternatives era establir uns criteris per una gestió

alternativa de i'aigua a Catalunya. Com a conseqüéncia de les circumsténcies

(anul-lació deis transvasament) l'objecte d'aquest estudi ha anat molt mes enllá del

que en principi es pretenia, ja que s'ofereix una primera aproximació numérica de les

millores en Pabastament de !a regió de Barcelona que es poden obtenir amb 1'aplicació

deis principis de la Nova Cultura de l'Aigua. En cap cas amb pretensions de ser un

model de batane de recursos i demandes sino el resultat d'aplicar els criteris de la

NCA.

També cal considerar que aquest conveni está molt relaciona! amb l'acord del govern

tripartit de Catalunya peí que fa al seu punt Vil de "Política de gestió del cicle de

l'aigua". I molt especialment peí que fa al desenvolupament de la Directiva Marc de

l'Aigua. També cal que fem esment a la compareixenca al parlament de Catalunya del

conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya on algunes de

les idees que s'exposen.en aquest document varen ser recollides. Finalment entre les

mesures proposades com alternatives al transvasament algunes están recollides en

aquest document.

Aquest informe ha estat redactat per la FNCA, pero i'origen de les dades és en gran

part fruit de la coHaboració de molts membres del eos técnic de TACA. El redactat final
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és obra deis membres de la FNCA amb algunes coHaboracions que s'han demanat a

membres de TACA en punts molt concrets (runams salins i estalvi a la industria).

L'equip bá3ic de redacció ha estat format sobretot per Antonio Estevan, Roger Lloret i

Narcís Prat que és qui i'ha coordinat. La parí que períoca a Estalvi d'aigua i tarifes

domestiques ha estat elaborada per Enric Teilo ¡ Jordi Roca amb la col-laboració

d'Emili Padilla . Tots plegats volem fer constar el nostre agraí ment per la col-laboració

que hem trobat entre el eos técnic de TACA en les diferents reunions de treballs i per

les precisions posteriors que hem pogut demanar.

LA NOVA CULTURA DE L'AIGUA

L'anáisi que es fa en aquest document de la problemática de la gestió de l'aigua no és

des de la óptica de la Nova Cultura de I 'Aigua (NCA). Aquesta es defíneix de forma

molt sintética com aquella que permet un sistema de gestió sostenible deis recursos

disponibles, de manera que es satisfacin els consums de la poblado (urbanes,

industriáis, agrícoles) sense malmetre els ecosistemes aqu&ics. En síntesi es sitúa en

la mateixa línia de les exigéncies de la Directiva Marc de l'Aigua. L'objectiu de la NCA

és sobretot la millora de la qualitat deis ecosistemes aquáics (aixó suposa també una

millora de Paigua consumida) i el assegurar la garantía de l'abastament d'aigua.

Mes que un conjunt de mesures técniques, la Nova Cultura de l'Aigua implica un canvi

en la filosofía del que governa, del que gestiona l'aigua i del que la fa servir. Sense

aquest canvi cultural no tindrá éxit cap conjunt de mesures técniques destinades a

guanyar recurs o disminuir el consum d'aigua. Caf, dones, remarcar que la práctica de

la Nova Cultura de l'Aigua és un canvi radical en la manera de concebre la política de

l'aigua. En aquest canvi hi juga un paper molt importan! la percepció del ciutadá de

com es gestiona l'aigua i per tant la transparencia en la informado es básica. Aixó

porta á qué per la práctica de la NCA es necessari establir mecanismes de participació

amplis de la població per tal que no només conegui el que es vol fer sino que a mes

pugui participar en el procés de presa de decisions.

En aquesta primera fase del conveni entre I'ACA i la FNCA, la participació ha estat

redúída al món cientffic i técnic, pero els membres de l'equip de la FNCA son molt

conscients que el treball realitzat no servirá de gaire res si no s'engega de forma

immediata un procés de discussió entre els interessats i l'administració per tal de

debatre a fons el model futur de gestió de l'aigua a Catalunya. L'elaboració del Pía

Nacional de Gestió de l'Aigua que es preveu en la compareixenca del conseller al

parlament s'hauria de fer amb un prpcés participatiu ampli per tal de que siguí conegut



Conveni FNCA-ACA. Resum

i valorat arreu de Catalunya. Sense aquest programa de participado els estudis técnics

poden patir el mateix rebuig que en el seu moment va patir el PHN o altres plans

elaboráis pels diferents governs.

L'estudi que aquí es presenta vol estudiar de forma detallada, pero preliminar, els

increments de subministrament que les CIC poden disposar amb diferents accions i

avaluar de forma preliminar l'estalvi d'aigua que es possible. Tot i que existeix un

balanc deis recursos i les demandes actuáis de les CIC fet per ¡'¿rea de planificado de

TACA, aquest model hidráulic no és suficient per aplicar-lo a una gestió basada en !a

NCA ja que les múltiples accions locáis per millorar la quaütat i assegurar la garantía

no es poden simular f ácilment en els models hidrájlics actuáis.

Els models hidráuilics usats per fer les prediccions de demandes i avaluar els recursos

funcionen de tal manera que están dissenyats per fer balancos d'aigua i no per fer

gestió de la qualitat i la garantía amb accions locáis i regionals. A mes no preveuen

algunes de les clájsules básiques que s'han d'aplicar d'acord amb la filosofía de la

NCA af procés de planificació i son rígids en la definido deis protocols per determinar

els moments en qué cal canvíar d'estratégia, per exemple les sequeres. Aixó provoca

"déficits" {falta de garantía) molt mes grans que els que realment es produeixen.

D'altra banda el mode! actual inclou els cabals de manteniment com a "demanda" a

satisfer sempre, quan la legislado actual (TRLA) indica que son una restricdó a l'ús i

que per tant pot ser variable en funció de les condicions hidrológiques. Aquesta

mateixa filosofía (restricció a l'ús) és la que es deriva del Pía Sectorial de Cabals de

Manteniment aprovat peí Consell d'Administració de TACA i actualment en discussió.

Aixó pot generar en el model uns "déficits" molt grans que no son reals. S'ha de teñir

en compte que els cabals de manteniment son per definido variables en funció de les

condicions hidrológiques i deis anys i per aquesta rao no poden ser introdüíts en cap

model com una demanda fixa a satisfer.

De totes maneres volem insistir que el model de gestió que es deriva de l'aplicació de

la NCA no es centra en l'anáisi d'hidrájlica i el balanc demanda - recursos, sino que

es preocupa per molts mes aspectes que cal solucionar abans dé fer una prospectiva

de futur ja que el seu objectiu es la qualitat de l'ar'gua i el bon estat ecológic deis

ecosistemes conjuntament amb el manteniment de la garantía de l'abastament. En

aquest document, fet seguint els principis de la NCA, l'anáisi no s'ha quedat en criteris

sino que s'han avaiuat les diferents mesures incloent també (encara que de forma molt

preliminar) aspectes quantitatius, pero no vol dir aixó que aquest sigui el principal (o

únic) objectiu de l'anáisi que es fa de la problemática de la gestió de l'aigua.

L'anáisi s'ha fet usant el "criteri expert" deis diferents técnics de CACA i deis membres

de la FNCA recolzat aquest criteri per documents técnics ja existents, per estudis
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previs, per síntesi de diversos estudis existents o per estudis elaborats per a aquest

informe. Volem insistir que les dades proporcionades son preliminars i que cal ajustar-

tes en cada cas amb un estudi específic que s'hauráde fer dins d'un grup de treball

creat per a cada una de les mesures ¡dentificades. El temps del que disposá/em per la

feina tampoc permetia una aproximado mes profunda at tema.

PRINCIPIS DE L'ANALISI

Els principis rectors de l'anáisi serán els emanats de la Directiva Marc que en síntesi

recull la perspectiva de !a Nova Cultura de l'Aigua. Aquesta Directiva té com objectiu

principal mantenir i millorar el medí aquáic de la comunitat (considerand 18) que es

reflexa clarament en l'article 1a on declara que s'ha de prevenir qualsevol

deteriorament de l'estat deis ecosistemes aquáics el qual s'ha de protegir i minorar-

los. L'objectiu és assolir un bon estat de !es aigües superficials (article 4) el qual

implica alhora un bon estat ecológic i un bon estat químic de les mateixes i un bon

estat quantitatiu i un bon estat químic de les aigües subterráiies. Peí seu carácter

universal i per tal de complir amb els objectius de la DMA la nova política de gestió de

la Generalitat de Catalunya ha de complir com a mínim els següents principis :

Principi de sostenibilitat, que s'expressa en la DMA en forma d'un principi general de

no deteriorament i de protecció deis ecosistemes aquáics, que és assumit com a

objectiu essencial de la norma: Article 1. Objecte. L'objecte de la present Directiva és

establir un marc per a la protecció de les aigües... Aquest principi no només respon a

una preocupado ambientalista, sino que té una profunda projecció practica, ja que

només es podrá comptar amb subministraments d'aigua segurs i saludables si els

ecosistemes aquáics están segurs i saludables, es a dir si es troben en un bon estat

ecológic.

Principi de subsfdiarietat, establert explícitament amb caire general en la DMA en el

Considerand n°18, i concretat en el Considerand n° 13, que indica que les decisions

han de prendre's al nivell mes proper possible ais ¡loes on l'aigua és usada o es tmba

degradada". Segons aquest principi han de considerar-se en primer terme les mesures

que puguin contribuir a resoldre els problemes de l'aigua en l'ánbit territorial mes

proper possible a aquell en el qual es generen.
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Príncipi coeficiencia, que segons el que estableix l'Annex III de la DMA, exigeix en

cada cas "estudiar la combinado mes rentable de mesures que, sobre l'ús de l'aigua,

han d'incloure's en el programa de mesures". La metodología d'aplicació d'aquest

principi ha estat desenvolupada en la Guia d'Anáisi Económica de la DMA

(WATECO), que defensa l'anomenada "planificado al mínim cost", en la qual es

prioritzen les mesures a adoptar en fundó de Ilur eficiencia económica. Una derivado

del principi d'eficácia és el Principi de la millor tecnología disponible, segons e!

qual aqüestes tecnologies han de ser aplicades de forma general, sempre que tinguin

sentit económic, i que ofereixin beneficis medi ambientáis tangibles.

Principi de participació, que constitueix un imperatiu essencial de la DMA, fins el

punt que en el Considerand n°14 vincula "l'éxit de la present Directiva", entre altres

aspectes, a 7a informado, les consultes i la participació del públic, inclosos els

usuaris". En l'Article 14 s'estableix la necessitat;de fomentar la participació activa de

totes les parts interessades. La DMA se suma d'aquesta manera a les tendéncies

actuáis de prioritzar la planificado "d'avall cap a amunt", perspectiva que atorga la

máíima legitimitat i acceptació social a les mesures adoptades.

Cal teñir en compte que TACA ja compta amb un document títuiat "Accions i tasques a

realitzar i desenvolupar per a la futura implementació de la Directiva Marc de l'Aigua

(2000/60/CE)" que detalla de forma clara els treballs a realitzar i el calendan

d'actuacions per la posar en marxa la DMA a Catalunya. Aquest és un document

ambiental clau que cal desenvolupar seguint els principis esmentats abans.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

Les diferents alternatives o opcions disponibles per a reforcar l'abastament d'aigua han

estat avaluades comparativament en relació amb els seguents criteris generáis:

Capacitat

Aquest criteri valora el potencial quantitatiu de subministrament d'aigua de cadascuna

de les alternatives estudiades, expressat com l'aportació mitjana anual que pot generar

cada font de cada actuado, ja siguí en termes de nova oferta o d'estalvi o reducció

sobre la situado de referencia.
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Garantía

Aquest criteri expressa l'aportacio de cada alternativa a la garantía de subministrament

del sistema d'abastament. Es pot representar mitjangant un indicador que siguí

proporcional al volum d'aigua subministrable, i a la probabiiitat que aquest voium

estigui disponible en el moment en que es precisi fer ús del mateix.

Qualitat

La qualitat de l'aigua de cada opció o alternativa de subministrament es pot

representar ja siguí mitjangant un únic indicador sintétic i crític com pugui ser la

conductivitat, ja mitjancant un conjunt d'indicadors físics químics ponderáis que

permetin classificar les aigües segons llur qualitat de cara a l'ús en abastaments.

Cost

Aquest criteri indica el cost económic al qual és possible obtenir o estalviar una unitat

d'aigua en cada alternativa. S'expressa en Euros per metre cúbic. Tot i que algunes

mesures poden no teñir un cost económic (per exemple canvis legáis per canviar

tarifes) si que s'ha de valorar el possible cost social o polític de les mateixes.

Impacte ambiental i millora de l'estat ecológic

L'impacte ambiental de cada alternativa ha de ser objecte d'un anáisi específic que

permeti emetre un diagnóstic sintétic i comparable en grau suficientment ¡nequívoc

entre unes i altres alternatives. En aquest diagnóstic han de contemplar-se no sois

aspectes d'impacte local, sínó també d'impacte global, com la contribució a l'efecte

hivemacle.

L'apücació d'aquests criteris haurá d'oferir una primera escala de prioritats o

preferéncies d'actuació, sobre la qual articular les següents etapes de treball. En

aquest treball aquests criteris han estat aplicats d'una forma mes qualitativa que

quantitativa. No ens cansarem de repetir que l'objectiu inicial era fer una aproximado a

la gestió sostenible de l'aigua a Catalunya y no un Pía Nacional de l'Aigua a Catalunya

que correspon fer-lo a TACA.
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RESULTATS DE L'ESTUDI

Els resultáis de l'estudi es resumeixen a continuado. Els documents que

desenvolupen cada una de les parís es traben en poder de I'ACA on poden ser

consultáis.

Increment i garantía d'aigua peí subministrament

Les mesures que s'han proposat i analitzat per a l'increment deis recursos disponibles

peí subministrament d'aigua de les CIC en les reunions FNCA-ACA es Misten a

continuado. Cal reconéixer que l'anáisi s'ha centrat gairebé exclusivament a la regió

de Barcelona. Peí futur cal fer la mateixa anáisi per totes les conques internes.

1 - Revisió de la gestió deis embassaments.

Com a mesura en estudi i que es podría desenvolupar mitjancant un conveni, TACA

está estudiant el canvi de les concessions a les minicentrals aigües avall de

l'embassament de Susqueda. Aixó impiicaria una disminució de la concessió a l'hivern

1 un augment en ei moment que I'embassament deixa anar mes aigua pels regants del

Baix Ter. Aquesta mesura suposaria un estalvi de fins a 20 hm3/any.

També es podría pensar en recuperar el primer projecte constructiu de La Baells, amb

un petit recreixement de la presa que podría suposar uns guanys macims de fins a 8

hm3 de capacitat. Aquest és un tema complex que cal estudiar de forma detallada.

2 - Revisió de les concessions a les minicentrals.

En molts casos (Ter, Llobregat) els embasaments es veuen obíigats a deixar en el riu

una quantitat fixa d'aigua tot l'any degut ai sistema de concessions per a les

minicentrals. Aixó no es garantía d'un cabal mínim al riu. en les seccions

cortocircuitades que en molts casos están seques. Disminuir les concessions o

canviar-les en un régim variable (agafar mes aigua quan el riu en porti molta i menys

en moments de cabals baixos) podría fer que els kilowats prodiits no canvíessin

massa i en canvi es guanyessin reserves ais embassaments i millores en els cabasl

deis rius. Cal estudiar el tema al Llobregat, Cardener i Muga talment com s'estáfent al

Ter. També en alguns casos caldrá eliminar algunes de les minicentrals que

impedeixen la continui'tat del riu. Per poder valorar aíxó caldria saber quin és el cost de
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cada m3/seg eliminat. Aquest és un tema ciau que s'ha d'abordar de forma rápida si es

vol restablir en algún moment el bon estat ecológic del riu.

3 - Increment de recursos per la construcció de nous embassaments. Via que no

sembla plausible ja que els ilocs que serien adients teñen en aquest moment valors

ambientáis i patrimonials que no sembla adient sacrificar per la construcció de noves

preses. L'opció deis embassaments "off-stream" no sembla teñir gaires possibilitats a

les Conques Internes donada la densitat de població i que les poques á-ees que serien

adequades des de el punt de vista hidrológic es traben protegides pe! seu interés

ambiental.

4 - Dessalació. El document de dessalació recomana poder disposar de 70 hmVany

que es podrien ampliar a fins a 100 en un futur proper. Tot i que amb una producció de

40 hnrVany (10 a la Tordera i 30 al Llobregat) la FNCA pensa que seria suficient,

economies d'escala semblen aconsellar construir els dos móduis previstos de la

dessaladora de Barcelona

5 - Millor utilització deis cabals al Llobregat per obtenir una millora considerable de la

qualitat de l'aigua. Inclou solucionar la problemáica generada pels runams salins així

com les millores de depurado en diverses installacions de la part mitjana i baíxa del

Llobregat. Es podrien obtenir fins a 8 hnrVany amb la millora del sanejament de l'Anoia

i de un cabal indeterminat que es podría obtenir amb tractament terciaris de la riera de

Rubí i de la depuradora de Sant Feliu del Llobregat. Tot i que deis runams salins no

sembla que es puguin obtenir recursos a curt termini, la solució d'aquest problema, i

de la salinitat en general a tot Catalunya, es molt important ja que d'ell depén el

manteniment de la qualitat de gran part deis recursos actuáis i futurs. A mes ilarg

termini es podría incloure la possibilitat d'explotació deis recursos de la Mina Berta, al

Valles. ,

6 - Nous recursos derivats de la millor gestió deis aqüífers del Llobregat i el Besos,

amb un pía de gestió conjunta de recursos superficials i subterranis. S'avaluen en 50

hm3/any els que es poden obtenir entre el Besos (40) i el Llobregat (10). El Llobregat

encara admetria una extensió de uns 30 hm3/any mes amb mesures de gestió a mes

Ilarg termini fins a la seva capacitát total que és d'uns 100 hm3/any

7 - Reutilització directa de Taigua per a usos industriáis, urbans i agrícples. Degut al

poc ús agrari en l'ámbit de les GIC, a les lirnitacions sanjtaies en la industria i a la
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impossibilitat d'usar-se directament a abastaments, es preveu que no es puguin

incrementar molt els recursos per aquesta via a la regió de Barcelona, la situació a

altres indrets de Catalunya és una mica diferent. Al Baix Llobregat inclou ta substitució

deis cabals derivats peí canal de la marge dreta del riu (fins a 1 m3/seg) per aigües

regenerades de les depuradores de Sant Feliu i del Prat del Llobregat. En una primera

fase s'avalua en 13 hm3/a que es podrien ampliar a 12 mes en una segona fase. Des

del punt de vista industrial s'avalua en uns 11 hm3 de reutilitzacio directa, pero la

majoria ai camp de Tarragona.

8 - Usos agraris. Ultra el Baix Llobregat (canal de la dreta, veure la part de

reutilització) les actuacions que podrien miliorar la garantía deis abastaments de la

Regió Metropolitana, aihora que assegurar millor el cabal de manteniment de la part

baixa del riu serien les que es fessin al Baix Ter. En aquest punt amb actuacions de

millora de la distribució de l'aigua, de control -de l'aigua usada peí reg i altres es

podrien estalviar fins a 30 hm3/any. De totes maneres cal anar en compte amb la

problemáica que aixó pot ocasionar a alguns aiguamolls (País, Montgrí) que en part

depenen d'aquestes aigües que no s'utilitzen eficientment en el reg. Aquesta seria una

zona on es podría provar d'impíementar un "Banc d'Aigües" pels moments de sequeres

intenses.

9 - Usos de les aigües pluvials. Tot i que s'avalua que les seves aportacions a curt

termini no son significatives, és una acció que cal emprendre com a acció de

conscienciació, tant per nous edificis com, molt mes ímportant, zones industriáis amb

molta superficie de teulats. En una segona fase podría donar uns recursos prou

importants. En aquest punt també es podría parfar d'altres possibilitats demostratives

tot i que no aportin massa recurs com les dobles xarxes domestiques amb aigües

grises o el aljubs en cases aí Hades. Moltes d'aquestes actuacions s'estan portant a

terme en els ajuntaments format de les seves respectives Agendes 21. Una síntesi i

una coordinado d'aquestes accions seria desitjabie.

Altres Opcions per augmentar el subministrament

Es descarten les possibles transferéncies (grosses o petites) d'altres conques. Així ho

preveu l'Acord del Govern Catalanista i d'esquerres i també ¡'aplicado de la Nova

Cultura de l'Aigua. Tampoc es planteja en aquest moment la possible interconnexió de

xarxes del CAT-ATLL a la qual ha renunciat oficialment ei Govern de la Generalitat.



Convertí FNCA-ACA. Resum

Fins a! moment en que totes les mesures d'estalvi i d'obtenció o recuperado de noves

fonts de subministrament previstes en aquest document estiguin en marxa, no cal

pensar en altres tipus de mesures.

Disminució del consum

Les mesures per tal de disminuir ei consum d'aigua que s'han discutit en el conveni

FNCA-ACA han estat

1 - Estalvi doméstic. Les dades del treball que per a TACA fa Ecologistas en Acción

mostren que és possible un estalvi considerable d'aigua doméstica de fins a un 15%

amb una mitjana propera al 10% de les llars on s'ha implementat. Com que mes o

menys només ia meitat de la gent ha implementat les mesures, aixó ens porta a un

possible estalvi de! consum actual proper al 5%. A la regió metropolitana aixó

implicaria uns 20 hm3/any com a má<im si només comptem l'ús doméstic i fins a 32

hm3 si tenim en compte que s'apiiquessin les mateixes mesures ais servéis municipals.

2 - Política tarifána (canon de l'aigua etc.). No sembfa que pugui ser una mesura a

partir de la qual es facin gaires estalvis, pero no está el tema tancat. S'ha suggerit una

possible introducció de blocs en alta a diferents preus com a mesura que podría

incentivar l'estalví a nivell municipal.

3 - Millora de xarxes. Al Pía de Barcelona s'ha estimat en uns 4 hm3/any (que

desapareixerien com a aportacions d'aigua a regenerar). Per la regió metropolitana

sembla que es difícil fer grans estalvis, per altres á"ees de Catalunya hi ha mes

possibilitats.

4 - Modernització de regadius. L'estalvi possibie al Ter l'hem indos a la part de

discussió de noves fonts d'aigua. En el Baix Llobregat la xifra de 6 hm3/any

correspondria al possible estalvi peí menor consum degut a la pérdua de terreny

agrícola, tot i que també cal considerar el paper de l'aigua que circula pels cañáis en el

manteniment de les zones humides..

5 - Estalvi al a industria. S'han posat al dia les dades del ICAEN i s'han comparat

amb les dades del cáion de l'aigua. L'estaívi pot arribar fins a uns 15 hm3/any en els

propers 5 anys.
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6- Normativa residencial. Acció també demostrativa pero que requereix d'una llei

específica que es suggereix que hauria de fer el Departament de Medi Ambient.

7 - Equipament institucional. Estalvís en equipaments públrcs, els ja fets i els que es

puguin fer (inclourien les accions descrites com Agenda 21). Tampoc s'ha avaluat com

un estalvi molt ¡mportant pero s'hauria de quantificar. A mes també és una acció

importan! de tipus formatiu que cal impulsar.

TAULA RESUM DEL POSSIBLES INCREMENTS DE RECURSOS OBTENIBLES

APLICANT LES MESURES CONTEMPLADES EN EL CONVENI FNCA-ACA (Dades

en hrrvVany)

Acció

Revistó gestió embassaments

Minicentrals

Dessalació

Millora qualitat superficial

Aqüífers i reutilitzadó

Reutiiització

Usos agraris

Pluvials i altres

Estalvi domes tic

Política tarifária

Millora de xarxes

Estalvi industria

Normativa residencial

Agenda 21

Assolible curt termini

20

A calcular

70

8

50

13

30

A estudiar

10-17

A estudiar

4

15

A estudiar

A estudiar

Llarg termini

8?

20

30

12

20-32

Aqüestes dades cal considerar-les com a provisionals, noteu que no hem fet la suma.

Algunes mesures (dessalació per exemple) son molt mes concretes i segures que no

pas altres. Algunes d'elles formen part de les mesures que s'implementaran com a
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substitutes del transvasament i per tant comptaran ja aviat amb un pressupost per

tirar-íes endavant. La taula está dividida en dues columnes, la primera es considera

que son recursos disponibles a curt termini (2-8 anys), la segona a mes llarg termini.

De totes maneres el tema deis terminis es sempre provisional ja que depén de l'esforc

que es dediqui a estudiar el tema ¡ els recursos que s'hi destinin. Tot i que es pot

prioritzar una acció respecte a les attres, les circumstáicies fan a vegades que una

acció que potser no es prioritzaria {per exemple les dessaladores) ho sigui per

diverses raons, en aquest cas per la millora immediata que suposa de la qualitat de

l'aigua i perqué sembla que en aquests moments teñen grans possibilitats de

financament europeu.
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CONCLUSIONS DE LA 1a FASE DE L'ESTUDI INTERDISCIPLINAR SOBRE

LA GESTIÓ DE L'AIGUA A CATALUNYA

En primer lloc volem fer constar de nou el nostre agraí ment a tots els técnics de TACA i

tot el seu personal per la col-laboració rebuda. E! nivell técnic de l'Agéncia es molt bo i

sens dubte está preparada pels reptes de futur que suposa l'aplicació d'un nou model

de Gestió de l'Aigua a Catalunya sempre que es produeixin canvis ímportants en la

seva organització.

També s'ha de fer constar el canvi important que ni ha hagut en (a percepció del

problema i la urgencia de les possibles solucions derivats deis canvis que hi ha hagut

a radmínistració central de l'estat espanyol. Alió que pretenia ser un estudi exploratori,

que aniria a contracorrent de la política de l'aigua que el Febrer del 2004 semblava

que estaría vigent al país (o siguí el PHN i els seus transvasaments), per virtut deis

resultats electorals s'ha convertit ara en un instrument necessari i urgent per tal de

definir [a Catalunya post - transvasament. L'equip de la FNCA ha vist com el seu estudi

s'ha convertit ara amb una referencia que tothom, sembla, está esperant. Hem de

deixar ciar que ni els medis posats a disposició de la FNCA ni els objectius del conveni

eren aquests. Inicialment no pensá/em que en tres mesos fos possible fer un cácul

deis recursos generables amb l'aplicació deis criteris que hem esmentat abans. Per

rao de les urgéncies hem fet aquesi cácul, pero s'ha de dir que aquest és un cácul

preliminar que cal corroborar amb estudis mes aprofundits. Si alguna virtut ha tingut

aquest estudi ha estat la de fer aflorar aqüestes mesures i fer-les necessáies en el

context actual de canvi de política d'aigües.

Les conclusions generáis que es deriven de tot l'estudi les resumirem en uns pocs

punts:

1 - L'aigua que és possible obtenir peí subministrament (¡ncloent l'estalvi) es d'una

magnitud (al voltant 200 hm3/any) que permet pensar que a curt i mig termini hi ha una

disponibilitat de recursos suficíent per garantir aigua a curt termini a les Conques

Internes de Catalunya sense problemes excessius. A mes llarg termini cal fer una bona

simulado d'escenaris amb un model de gestió de l'aigua diferent del purament

hidrájlic utilitzat fins al moment.
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2 - Com a mesura a curt termini destacaríem la necessitat de la construcció d'una

dessaladora al Baix Llobregat que permetria no només obtenir nou recurs sino sobretot

millorar de forma notable la quaiitat de l'aigua d'abastament de la Regió Metropolitana.

3 - La major part de Íes mesures identificades preveuen mecanismes de gestió

complexos que necessiten de !a participado i implicado de molts agents. És urgent

que l'ACA desenvolupi un sistema de participado i mediado que faci possible que

aqüestes mesures es desenvolupin en un termini breu.

4 - Una de les principáis disfuncions que s'han identificat en el cicle de l'aigua de les

CIC és l'efecte de les minicentrals. En els rius Ter i Llobregat sobretot el fet que n'hi

hagi tantes t tan seguides provoca problemes en la hidrología que fan que es

malbaratin recursos en alguns moments i que la quaiitat de l'aigua del riu no millón.

Considerem molt urgent la revisió general del funcionament de les minicentrals i que

s'inicií de forma immediata el procés de caducitat de totes aquelles que incompleixen

les característiques del títol concessional.

5 - Algunes mesures van mes enliá de les competéncies de TACA. El tema deis

runams salins és d'un abast que traspassa les competéncies de i'Agéncia com ho son

els deis purins i molts altres. És urgent encadenar mecanismes de coordinado amb el

Departament de Medi ambient i altres departaments de la Generalitat per poder

resoldre aquests problemes urgents que amenacen la quaiitat de l'aigua no només peí

que fa al subministrament, sino molt especialment a l'estat ecológic i per tant al

compliment de la Directiva Marc.

6 - Per tirar endavant ies propostes que es plantegen en aquest estudí, seria molt

convenient dotar a TACA d'una major interdisciplinarietat técnica i de reforgar els

mecanismes de transversalitat entre á"ees.
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DOCUMENTSDEL MOVIMENT D'OPOSICIO AL
TÚNEL DE BRACONS

Deu bones raons per oposar-se al nou eix viari Vic-Olot per
Bracons

Llista deis primers 571 signants del document "Deu bones raons..."



D E U B O N E S R A O N S P E R O P O S A R - S E A L N O U E I X V I A R I V I C - O L O T P E R B R A C O N S

» signante del manifest

Els sotasignants volem manifestar la nostra ferma oposició a la construcció del nou Eix viari Vlc-Olot peí
túnel de Bracons. Molts son els motius que podriem esgrimir enfront d'aquest desproposit territorial i
ambiental, pero considerem que els principáis es poden agrupar en el decaleg que presentem a
continuado:

DEU BONES RAONS PER OPOSAR-SE AL NOU EIX VIARZ VIC-OLOT PER
BRACONS

1. L'estudi socioeconómic promogut per la Generalitat no ha pogut justificar la
conveniencia del projecte ¡ ha estat refutat per tecnics i académics independents.
Entre altres errors metodológics greus, l'estudi de la Generalitat ignora
completament tots eis costos ambientáis del projecte.

2. Es tracta d'un projecte clarament anacrónic en un plantejament de mobilitat
sostenible, que contradiu ['Estrategia de la Unió Europea pe! desenvolupament
sostenible (2001) i la política de transport comunitaria, i que resulta del tot
innecessari amb l'Eix Transversal ¡ la millora de la connexió via Rlpollés.

3. És l'obra pública que té un potencial negatiu mes greu contra la sostenibilitat
de la Garrotxa, tal com reconeix l'agenda 21 (PALS) aprovada per l'Ajuntament
d'Olot (2002) i que, a mes, no ha avaluat mai els impactes socials, económics i
ambientáis que provocaría en conjunt, malgrat que s'ha demanat reiteradament.

4. Causarla impactes ecoíogics i ambientáis severs, com reconeix el propi estudl
d'lmpacte ambiental (malgrat que només cobreix un segment de l'efx Vic-Olot), i
que afectarla dfrectament:

• El Pare Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, que quedarla partít peí
mig,

• Dos del espais d'interés natural mes extensos de Catalunya (Serres de
Milany, Santa Magdalena i Puigsacalm - Bellmunt i Collsacabra), que
contenen nombrosos táxons 1 hábitats d'interés europeu.

• La plana d'en Bas, una de les millors terres agrícoles de Catalunya

5. L'alternativa clara, raonable i flargament reivindicada és millorar la xarxa viária
que ja existeix:

• La connexió viária Garrotxa - Selva flns ('autopista A-7 per la val!
d'Hostoles (carretera de la vergonya)

• La connexió viária Garrotxa - Ripollés - Osona via Ripoll
• La connexió viária Garrotxa - Pía de l'Estany - Girones

Aquest conjunt d'obres viáries, reivindicades des de fa anys pels municipis i
Consells Comarcáis corresponents, teñen un cost económic sensiblement Inferior,
donarien iloc a uns beneficis económics i socials molt superiors i produírfen uns
impactes negatius, tan ambientáis com socials, incomparablement Inferiors,

6. Causaría un empitjorament de la qualitat de vida a les poblacfons de l'eíx Olot -
VIc (Olot, Les Preses, Val! d'en Bas, Joanetes, Sant Andreu de la Vola iSant Pere
deTorelló) amb un:

Augment de la contaminado acústica
Augrhent de contaminado atmosférica
Augment d'acdderits I la mortálltat en les nostres carreteres
Afavoriria lá penetrado de les malaíties porclnes d'Osona a la Garrotxa
Un conjunt de fáctors que aniria en detrlment de l'equllibri sectorial que
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cerca !a Garrotxa i del model de turisme sostenible ¡mpulsat per
l'Associació Garrotxa Terra de AcollimentTurístic (AGTAT).

7. El projecte aprovat encara té greus errors técnics que no s'han pogut esmenar
per no encarir encara mes l'astronómlca xifra de 162,8 milions d'euros (uns
27.000 milions de pts) d'entre els quals destaquen: un pendent excessiu (8%) a
la sorttda nord-est, galería única (desaconsellable en llargs tunéis després deis
gravíssims accldents de Suíssa) i un voral exterior inferior a! mínim reglamentari,
fets que el convertirien en una obra viária problemática, també, des del punt de
vista de la seguretat.

8. Fomentaría encara mes el transport viari, quan a Catalunya les emissions de
CO2 ja han augmentat el 50% des de 1990, és dlr, s'han doblat de llarg les
emissions que hauria de teñir l'any 2012 per tal d'acomplir els acords de Kyoto de
lluita contra el canvi climátlc. Per alxó, cal impulsar la recuperado, a mig termini,
de la connexió ferroviaria que Olot havla tingut amb Girona i Sant Feüu de Guíxols
i estudiar la possibilitat d'estendre aquesta línia cap a Vic on s'enllagaria amb la
Ifnia Barcelona - Puigcerdá. El tren és el sistema de transport terrestre mes
sostenible i segur, i segóos el Conselt Assessor peí Desenvolupament Sostenible
de Catalunya totes les capitals de comarca catalanes n'haurien de teñir.

9. L'oposició social al projecte de Bracons és amplia i ha anat en augment,
malgrat la propaganda oficial, com han posat de manifest els reiterats actes de
rebuig organitzats per ta plataforma Salvem les Valls amb ampli suport cívtc. A
mes, segons una enquesta realitzada per la mateixa Generalitat (2002) mes de la
meitat de la població de la Garrotxa considera que aquesta obra seria un
"atemptat ecológic".

10. Existeix una considerable oposició política tant a nivell municipal com
parlamentar!. Destaca et rebuig de la població local mes directament afectada, els
ajuntaments de la Valí d'en Bas {Garrotxa) i de Sant Pere de Torelló (Osona) i deis
sindicats agraris Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i Unió de Pagesos.

Per tots aquests motius demanem la retirada de t'esmentat projecte i el replantejament del model de
mobilitat vigent amb la voluntat d'assolir un desenvolupament veritabiement sostenlble i un futur
d'esperanga i respecte per les generacions que ens han de succeir.

Olot i Vic, 24 d'octubre de 2002

Página actualizada 12 Febrero, 2003 , Salvem les Valls
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DEU BONES RAONS PER OPOSAR-SE AL NOU EIX VIARI VIC-OLOT PER BRACONS

»manifest

Els sotasignants volem manifestar la nostra ferma oposició a la construccio del nou Eix viari Vic-Olot peí
túnel de Bracons. Molts son e!s motius que podriem esgrimir enfront d'aquest despropósit territorial i
ambiental.

1. Modest Fluviá Font - 77.899.744 - Catedxátic en Economía - Professor
UDG

2. Josep Otlver Alonso - 40.250.261 - Catedrátic en Economía Aplicada -
UAB

3. Miguel-Ángel López García - 36.926.108-E - Catedrátic en Economía
Aplicada - UAB

4. Elisenda Paluzie - Doctora en Economía - Master en Economía
Internacional, Universitat de Yale - Professora Titular de Teoría
Económica UB

5. LLuís Alós i Martí - 37.642.084- Professor Titular en Ciéncies
Económiques - UB

6. Joan Gil - 46.045.527 - Professor Titular en Economía - U8
7. Jordi Mundo Blandí - 33.943.340 - Professor Titular Economista i

Matemátíc - UB
8. Albert Recio - Economista - Professor Titular d'Economia Aplicada UAB
9. Germá Coenders - X-0125691-L - Economista - Professor Titular

d'Economia Aplicada UDG
10. Jaume Portella i Comas - 40.273.375 - Professor Titular d'Historia i

Institucións Economiques UDG
11. Oriol Roca Sagalés - 35.114.093 - Economista - Professor Titular

d'Economia Aplicada UAB
12. Anna Garriga i Ripoll - 40.310.584-W - Doctora en Economía -

Professora de Fonaments de l'Análisi Económica UDG
13. José Antonio Tarrío Reboredo - 33.205.252 - Economista i Matemátíc -

Professor Titular UB
14. Rosa Ros Massana - 40.308.607-A - Doctora en Historia Económica -

Degana de la Facuitat de Ciéncies Economiques i Empresarials UDG
15. Lluís Alós i Martí - 37.642.084 - Doctor en Ciéncies Economiques -

Professor Titular UB
16. Martin Rodrigo y Alharilla - 33.905.598 - Historia Económica - Professor

UPF
17. Ramón Ballester i González - 35.064.878-K - Economista - Professor

UDG
18. Emilio Padilla Rosa - 52.179.364-T - Economista - Professor UAB
19. Alexandre Casademunt Montfort - 35.044.740-P - Economista -

Vicedegá de Ciéncies Polítiques i Sociología UAB
20. Angels Martínez i Castells - 77.058.828 - Professora de Política

Económica - UB
21. Pilar Morera Basutdo - 40.515.021-S - Economista - Professora UDG-
22. Salvador Guix La mesa - 38.525.488-M - Economista i Advocat -

Professor UB
23. Sónia Gonzálex Raya - 40.334.094-Y - Economista - Professora

Associada UDG i Técnic suport Recerca UAB
24. Agustí Colom - 36.970.958 - Economista - Professor UB
25. Modest Guinjoan - 39.838.489 - Economista - Professor UPF
26. Joan Ramón Palau Sicart - 35.010.484 - Economista - Professor UDG
27. Artur Colom Jaén - 38.100.886-Y - Economista - Professor UAB i UB
28. Xavier Tarrés Abella - 40.203.252-N - Economista - Professor UDG
29. Anna Ma Garriga Tarré - 40.256.817 - Economista - Entitat de Medí

Ambient dé l'Área Metropolitana de Barcelona
30. Enric Oltra Quero! - 46.306.275 -Economista- Funcionan
31. Marte Montagut Antoíi - 38.038.085 - Economista i Soaóloga -

Professora UB
32. Antoni Lucchetti Farré - 37.592.078 r Economista - Professor UB
33. Rafael Ribo i Massó - 37.703.579 -Economista- Díputat
34. Uuís Térradéllas i Guix - 37.626.706>V - Economista - Director de

Compres
35. Manuel Viver Fabregó - 77.304.290 - Economista - Professor UViC
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36. Pol Casanovas Viaplana - 34.765.969-C - Economista
37. Adriana Soler Surroca - 46.673.080-P - Economista - Professora
38. Francesc Trias Puig-Sureda - 46.223.889-F - Economista
39. Josep Ma Deseáis de Rojo - 41.274.804 Y - Economista
40. Elena Villalta Bon - 35.064.157-3 - Economista - Diputació de Barcelona
41. Patricia Pérez Rumpler - Arquitecto Paisatgista - Técnic Auxiliar

Palsatgista Diputació de BCN
42. Carme Bosch ¡ Arauz - 77.899.015-Q - Arquitecta Urbanista
43. Clara Jiménez Xiberta - Arquitecta Paisatgista, Master en Arquitectura

del Paisatge - Departament d'Urbanisme de t'Ajuntament de Girona
44. Enrica Fontana - X-2259799-A - Arquitecta - Arquitecta en la Direcció de

Servéis de l'Espai Public Área Metropolitana Mancomunitat de Munídpis
45. Inés Sánchez de Madariaga - 7220564 - Arquitecta Urbanista -

Professora ETS
46. Caries Molina Rodríquez - 42.675.999-B - Arquitecto Urbanista - Estudi

Professional Blanes
47. Pere Llimargas i Casas - 46.313.863-M - Arquitecto
48. Gabriel Barbeta Sola - Doctor Arquitecto - Professor UdG
49. Caries Lloret Nadal - 37.260.869-H - Arquitecto - Arquitecte municipal
50. Ramón Artal i Rodríguez - 36.896.118 - Arquitecte - Arquitecte

municipal
51. Anna Albo Riera - 40.436.956-N - Arquitecta
52. Jaume Freixa i Janariz - 37.226.172 - Arquitecte
53. Miquel Sitjá - 77.284.240 - Arquitecte
54. Joaquim Roura Poch - 40.300.980-N - Arquitecte
55. Santi Líagostera i Güeil - 40.600.923-N - Arquitecte
56. Josep Callis i Figueres - 77.914.299-M - Arquitecte - Doctorant
57. Tristana Vall-llosada i Gamero - 33.947.296-D - Arquitecta
58. Montse Muntadas i Casanova - 77.732.623-Y - Arquitecta Técnica
59. Josep Marta Barburés i Noguer - Arquitecte Técnic
60. Marta de Prada i Arana - 40.345,179-M- Arquitecta
61. Marta Rojals del Álamo - 77.834.768-P - Arquitecta
62. Jordi Badia Pascual - 33.878.210-S - Arquitecte - Arquitectura i

Planificado Ecológica GEA
63. Jesús Carrera - 50.287.474 - Enginyer de Camins, Cañáis i Ports -

Catedratic UPC
64. Gemma Peñaiver Cerda - 38.818.254-G - Enginyera de Camins, Cañáis

i Ports - Responsable de Depurado d'Aigües
65. Josep Aleix Comas i Herrera - 40.329.639-J - Enginyer de Camins,

Cañáis i Ports
66. Antonio Estevan Estevan - 22.491.964-B - Enginyer Industrial -

Comissió de Coordinació de Transports de les Ules Balears
67. Martí Rosas i Casáis - 45.470.885 - Professor Titular en Enginyeria

Industrial - UPC
68. Josep Puig i Boix - 77.0S6.512-A - Enginyer Industrial - Professor

d'Energia UAB
69. Caries Oliet i Casasayas - 45.473.822 - Enginyer Superior Industrial -

Recerca UPC
70. Jesús Castro González - 45.465.512 - Enginyer Industrial - Recerca

UPC
71. Ramón Maspons i Bosch - 52.141.585 - Enginyer Industrial - Professor

Innovado i Competitivttat UViC
72. Josep M. Fuertes i Armengol - 46.206.076 - Enginyer Industrial -

Director de Departament UPC
73. Miquel Damés i Cirera - 37.657.500-Z - Enginyer Técnic Industrial -

Professor
74. Fermí Garriga Serra - 78.150.743-D - Enginyer Técnic Industrial -

Suport Técnic SIG
75. Josep María Fontdecaba Ciiment - 46.138.777-H - Enginyer Industrial -

Doctorant en Enginyeria Nuclear UPC
76. Joan Soler i Güell - 46.672.075 - Enginyer Técnic Industrial - Gerent

Enginyeria i Medi Ambient - Professor UdG
77. Sergi Cornelias Humer - 44.008.534N - Enginyer Industrial - Técnic

administrado local
78. Carolina Mochales Palau - 47.755.554-X - Enginyeria Industrial -

Doctorand CMEM UPC
79. Xavier Dlumé i Fellp - 40.336.848-T - Enginyer Industrial
80. David García Fortuny - 46.728.255Y- Enginyer Técnic Industrial
8 1 . Oriol Part i Centellas - 46.388.138-Y - Enginyer en Dlsseny Industrial

- OM Disseny
82. Francisco Martínez Capel - 22.981.327 - Doctor Enginyer de Monts -

prófessor UPV
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83. Enríe Pous i Andrés - 46.134.933 - Enginyer Superior de Forest i
Agrícola

84. Judith Rodríguez Bayo - Enginyera de Foreste - ID Centre Tecnológic
Forestal de Catalunya

85. Francesca Damadas i Cabresplna - Enginyera de Foreste - Centre de la
Propietat Forestal - DMA

86. Javier Pérez Tous - 39.855.572-E - Enginyer de Forests - Funcionan del
Departament de Medi Ambient

87. Eduard Plana Bach - 38.116.078-H- Enginyer de Forests - Investigador
Centre Tecnológic Forestal de Catalunya

88. José Maria Arenas Peiró - 20.018.912 - Enginyer de Monte - Becari
Doctoral

89. Eloi Beulas ¡ Ors - 77.608.785 - Enginyer de Forests - Técnic Forestal -
DMA

90. Joan Montserrat i Reig - 46.672.221-T - Enginyer Técnic Forestal -
Técnic del Pare Natural de ia Zona Volcánica de la Garrotxa

91. Jacint Pinsach Guardia - 77.910.641-G - Enginyer Técnic Agrícola -
Professor ÍES Garrotxa

92. Kristian Herbolzheimer - X-0801855-Y - Enginyer Técnic Agrícola -
Professor UAB

93. Joan Parareda Sala - 52.169.662-G - Engjnyer Técnic Agrícola
94. Carme Miró Sofá - 77.311.517-F - Enginyera Técnica Agrícola
95. Mónica Arrióla i Martorell - 52.150.131 - Enginyera Técnica Agrícola -

DARP
96. Amparo Laviña Gomila - 14.795.43-E - Enginyera Técnica Agrícola -

Máster en Hortofruticultura - Investigadora IRTA
97. Herminia Nubiola i Mude - 46.222.492-J - Enginyer Técnic Agrícola -

Hortofruticultura i Jardinería - Gerent d'Empresa
98. Ferran Ballesteros i Sagarra - 37.697.545 - Enginyer Técnic Agrícola
99. Amalia Cordero i Nuñez - 77.476.415-H - Enginyera Técnica Agrícola

100. Albert Hirujo Riudor - 53.129.152-A - Técnic Agropecuari
101. Uuís Padrell Caixés - 39.848.449 - Y - Técnic en Explotacions

Agropecuáries - Cap de Fábrica
102. Antonia Ninot Cort - 39.857.65J-Z - Técnica Agrícola - Recerca IRTA
103. Eduard Sanz Riu - Enginyer Técnic Agrícola
104. Josep Guix Feixas - 40.288.854 - Enginyer Agrónom - Professor ÍES

SEP Garrotxa
105. Lidia Raventós i Canet - 46.121.154-J - Enginyera Agrónoma -

Professora de l'Escola Técnica Superior UV
106. Enric Vilalta i Famada - 33.942.750-W - Enginyer Agrónom - Assessor

Técnic SART Medi Ambient UV
107. Guillem Arribas Quintana - 46.117.786-A - Enginyer Agrícola, post

graduat en Jardinería i Paisatgisme - Servéis d'Agricultura i Arboricultura
Ecológica Pare Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa

108. Osear Palou i Teixidor - 40.438.235-A - Enginyer Agrónom i Edafóleg -
Doctorant Medi Ambient i Ciéncies del Sol UDL

109. Pere Cabot Roig - 38.752.524-P - Enginyer Agrónom - Recerca IRTA
110. Ferran Piferrer Ciará - 40.326,212 - Enginyer Agrari - Professor ÍES

Garrotxa
111. Lluís Laporta i Benito - 40.454.728-M - Enginyer Agrónom
112. Cecilia Garrigós Castro - 46.673.518-D - Técnic Hortícola
113. Jordi Armengol Clota - 33.951.056-T - Enginyer Técnic
114. Arnau Pijuan i Canadell - 43.440.267 - Enginyer en Medi Ambient -

Formador en Energies Renovables
115. Joaquim Sangra i Morer - 46.651.436 - Enginyer - President de la

Comissió de Medi Ambient
116. Antoni Cabarrocas Pruneda - 40.249.976-E - Enginyer - Cap de Logística
117. Ma Carme Parareda Sala - 77.307.284-Y - Enginyer Topógraf - Institut

Cartográfic de Catalunya
118. Jaume Hidalgo i Colomer - 40.316.516-T - Enginyer de Monts -

Consultor forestal
119. Javier Enrique Cebrian - 40.363.405-S - Técnic en Treballs Forestáis i

de Conservació del Medi Natural
120. Anna Rosa González Hazas - 38.795.047 - Técnic Especialista Forestal

- Guarda Reserva de Fauna Pare Natural de la Zona Volcánica de la
Garrotxa

121. Francesc Trabalón Carricondo - 43.519.810 - Técnic Especialista en
Recursos Náturaís - Pare Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa

122. Joan Manuel Rlus Casáis - 46.223.592 D- Catedrátic en Enginyeria de
teiecomunicacfohs - UPC

123. Jordi Roca - 43.529.252-G - Enginyer de Telecom un ¡caciorts
124. Jordi Artiga Callís - 77.912.003 - Enginyer de telecomunicacións -
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Professor ÍES Garrotxa
125. Dret- Marco Aparicio Wilhelmi - 38.104.199 - Doctor en Dret - Professor

en Dret Constitucional UDG
126. Conxita Casassa Puigdevail - 77.897.020-E - Dret Administratiu i

Urbanístic - Advocada
127. Amadeu Fuente Garanger - 40.514.882 - Advocat
128. Matías Griful Ponsatí - 36.977.626 - Advocat - Assessoria Jurídica
129. Hermán Collado ¡ Urieta - 43.512.635-D - Advocat
130. Jaume Nadal Farreras - 40.293.758-N - Advocat
131. Francesc José María Sánchez - 36.554.476-R - Advocat
132. Jordi Marcó i Barcena - 77.898.339-F - Advocat
133. Víctor Luis Sanz Reynés - Advocat
134. Marta Muntada Font - 79.295.510-C - Advocada
135. Enríe Ribo i Borras - Advocat
136. Marisol Fraile Camacho - 40.302.491-M - Dret - Diputado de Barcelona
137. Salvador Milá i Solsona - 38.767.755-J - Advocat Urbanista
138. Josep Mir Bagó - 40.276.149 - Jurista - Professor Titular en Dret

Administratiu UPF
139. Josep Capdeferro i Pía - 40.333.122-T - Jurista - Professor ¿"Historia del

Dret UPF
140. Ramón Ruíz Mestres - 33.896.086-C - Jurista - Diputado de Barcelona
141. Laia Bonet Rui! - 39.696.738-A - Jurista - Professora de Dret

Administratiu UPF
142. Laia Gabarro Bartual - 44.017.149-W - Jurista - Medi Ambíent- Antonio
143. Giménez Merino - 35.114.765 - Filosofía del Dret - Professor UB
144. Juan Carlos González Pont - 88.280.043-E - Filosofía del Dret -

Professor UB
145. Daniel Jiménez Schlegl - 46.124.631 - Teoría del Dret - Professor UB
146. Áiex Tarraja - 35.072.600-S - Geógraf - President del Col.legi de

Geógrafs d'Espanya
147. Robert Casadevail i Camps - 37.736.876 - Geógraf - Vicepresident del

Col.legi de Geógrafs de Catalunya
148. Joan Nogué i Font - 40.286.080-Q - Catedrátic de Geografía Humana -

UDG
149. Mita Castanyer i Vivas - 77.903.805-E - Catedrática en Geografía -

Professora Titular UDG Análisi Geográfics Regionals
150. Ma del Tura de Bolos - Doctora en Geografía - Professora UB
151. Xavier Rubio Cano - Geógraf i Demógraf - Comissió d'Experts redactors

de ('Informe sobre et model d'Organització Territorial de Catalunya de
desembre de 2000

152. Francesc Nadal ¡ Piqué - Geógraf - Professor Titular Geografía Humana
UB

153. Rufí Cerdan Heredía - Geógraf - Professor UAB - Cap-técnic de Medi
Ambient i Unitat Cartográfica - Consell Comarcal del Bages

154. Anna Ribas i Palom - 40,306.924 - Geógrafa - Professora UDG
155. Martí Boada - Geógraf - Professor de Ciéncies Ambientáis UAB. Membre

del Comité Espanyol del PNUMA
156. Uuís Uobet i Martí - 46.400.324 - Geógraf - Director Centre d'Art i

Natura
157. Ivan Murray - 43.067.355 - Geógraf - Professor Departament de

Ciéncies de la Terra UIB
158. Josep Vila Subiros - 46.672.546-A - Geografía Física - Professor UDG
159. Francesc Romagosa - 34.759.179-S - Geógraf - Professor UAB
160. Roser Batllori i Obiols - 37.247.647 - Geógrafa - Professora UDG
161. Anna Badia Perpinyá - 39.180.777-R - Geógrafa - Professora Titular UAB
162. Rosa Mana Fragüe» i Sansbelló - 40.278.685-G - Geógrafa - Professora

Titular UDG
163. Obdulia Gutiérrez Jaramillo - 77,909.820-B - Geografía- Professora UDG
164. Rosa Ma Medir Huerta - 40.515.408-B - Geógrafa - Professora UDG
165. Jesús Burgueñp Rivero - 46.118.0080 - Geógraf Professor UDL
166. Rafe! Llussá i forra - 39.311.659-J - Geógraf - Professor UDG
167. Pilar Riera i Rgueras - 37.239.831 - Geógrafa - Professora UAB
168. Pere Esteban Vea - 46.766.062-R - Geógraf - Recerca al Grup de

Climatología UB, Professor Graduat Superior en Meteorología i
Climatología UB

169. Montserrat Coramina i Soler - 77.917.528-Z - Geógrafa i Máster en
Gestió Ambiental - Agent d'Ocupacíó i Desenvolupament Local de la Valí
d'Hostales

170. Martí Cors i Iglesias - 39.347.904-X - Geógraf - Professor Ajudant
Departament de Ciéncies de la Terra ÜIB

171. Lu retes Planas i San roma -36.543.816-J - Geógrafa - Mancomunitat de
Municípis de l'Área Metropolitana de Barcelona
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172. Albert Albertí i Pares - 40.322.070 - Geógraf- Técníc Ambiental
173. Uuís Ribera Masgrau - 40.304.640 - Geógraf - Professor UDG
174. Carme Olivera Lloret - 37.254.233-Y - Geofísica - Técnic Superior ICC
175. Anna Jiménez i Pinatella - 77.914.285-Z - Geógrafa - Técnic de Suport a

la Recerca del SIG (UGIT - UAB)
176. Anna Crous i Bou - 45.539.594-P - Geógrafa - Becária Pre-Doctoral UDG
177. Uuís Vicens Franquesa - 40.443.934-K - Geógraf - Becari UDG
178. Inés Carrillo Badosa - 77.915.004-C - Geógrafa- Técnica en Espais

Natura Is
179. Carme Freixas i Dalmau - 46.673.112-V - Geógrafa -Técnica de Medí

Ambient al Consell Comarcal de! Bages
180. Xavier Sanciimens i Solervicens - 39.327,982-Y - Geógraf - Técnic de

l'Area det Territori del Consell Comarcal del Valles Occidental
181. Martí Puig i Cabeza - 39.183.730-X - Geógraf - Técnic en Sistemes

d'Informació Geográfica
182. David Curós Vilanova - 43.631.144-Y - Geógraf - Técnic
183. Salvador Fructuoso Aranda - 38.090.189-G - Geógraf - Téncic de Medi

ambient
184. José Ignacio Herreras Espinosa - 13.075.813 - Geógraf - Cap Unitat

Cartografía Ajuntament de Viladecans
185. Begoña Valcárcel Martínez de Miguel - 22.509.104-Q - Geógrafa - Técnic

Diputació de Barcelona
186. Jordi Borja Sebastiá - 38.003.814-V - Geógraf Urbanista
187. Armand Güeli Mirabet - Geógraf
188. Caries Valis Feliu - 46.605.898 - Geógraf
189. Victor Puntas i Atvarado - 41.497.812 - Geógraf - Regidor i Secretan de

la comissió de Medi Ambient
190. Joan Estrada Mateu - 7.394 - Geógraf ¡ Climatóleg - Funcionan det

Govern d'Andorra
191. Pilar Vega Pindado - 52.552.16-S - Geografía Humana - Co-Fundadora

de la Consultoria Gea-2l - Estrategia de Sostenibilidad del Transporte
Direcció General de Mobilitat del Govern Balear

192. Sergi Saíadié Gil - 39.873.608 - Geógraf - Becari predoctoral URV
193. Jordi Cirera i Bach - 38.497.843-Y - Geógraf
194. Helena Perxacs Motgé - 40.341.466-H - Geógrafa - Tendea d'Ámbit

Rural
195. Xavier Aranda Torrents - 38.095.043 - Geógraf - Técnic Municipal
196. Marcos Sanjuan García - 46.738.976 - Geógraf - Projectes de Formado i

Gestió Ambiental
197. Isabel Salvo Roda - 020.939.77-B - Geógrafa - Professora
198. Nuria Matamata Fargas - 39.371,476 - Geógrafa - Becária Doctorat
199. Puri Alba Luque - 78.021.834-S - Geógrafa
200. Esther Fernández Coronel - 38.093.767-V - Geógrafa i Cartógrafa
201. Doiors Roig - Geógrafa - Técnic de Promoció Económica
202. Maria Herrero Canela - 46.338.426-G - Geógrafa - Becária UB
203. Imma Verdaguer Autonell - 77,105.544-E - Geógrafa - Funcionaría
204. Cristian Amer Capdevila - 52.597.608 - Geógraf - Becari UAB
205. Josep Maria Cañáis i Miquel - 52.420.036-T - Geógraf - Observatori de

l'Economia Local de Sabadel!
206. Joan Noé i Roca - 38.751.507-A- Geógraf - Técnic Municipal
207. Marta Pallares Blanch - 41.081.541-E - Geógraf
208. Antoni Lista Martin - 37.282.732 - Geógraf Urbanista - Professor

d'Urbanisme a I'ESARC UIC
209. Alberto Rodríguez Vtllareal - 52.204-035-S- Geógraf Urbanista - Técnic

d'Empresa Municipal de Viladecans
210. Xavier Matheu Cortada - 46.220.817 - Geógraf - Investigador

Desenvolupament Local Fundado CIREM
211. Enríe de Vilalta i Pach - 37.697.620-E - Geógraf - Elena Díaz Casero -

69.396.87 - Geógraf - Coordinadora Estatal de l'Area d'Urbanisme i
Transport d'Ecologistes en Acdó

212. Na reís Prat - 40.264.357 - Catedrátic d'Ecologia - Doctor en Biología
Departament d'Ecologia UB

213. Jaume Tarradas i Serra - 37.237.131 - Catedrátic d'Ecologia - UAB
214. Ramón Moreno Amich - 40.288.046-G - Catedrátic d'Ecologia - UDG
215. Joandoménec Ros i Aragonés - 37.296.801 - Catedrátic d'Ecologia - UB
216. José Luis Araus Ortega - 36.924.747-H - Catedrátic en Biología - UB

Expert Nacional Recerca de la UE
217. Lloren5 Sáez Goñatons - 43.046.433 - Doctor en Biología- UAB
218. Antonio Cruzado i Alorda - 37.983.265 - Doctor en Ecología i Químic -

CEAB CSIC
219. Francesc Uribe Porta - Doctor en Biología - Museu de Zoología de BCN
220. Daniel Martin - 46.037.786-C - Doctor en Ciéndes Biológiques -
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Director del Centre d'Estudis Avánzate de Blanes CSIC
221. Ruth Martí Uuch - 38.827.112-F - Doctora en Bioiogia - Investigadora

Post-Doctoral
222. Jordi Bartolomé File Ha - 77.832.107 - Doctor en Bioiogia - Presídent de

la Coordinadora per ia Salvaguarda del Montseny
223. Pere-Albert Rovíra i Castellá - 35.030.698-L - Doctor en Bioiogia -

Investigador Departament de Bioiogia Vegetal UB
224. Daniel Boix Masafret - 40.319.799-V - Doctor en Bioiogia - Professor

d'Ecologia UDG
225. Eduardo Mateos Frías - 40.966.259 - Doctor en Biología - Departament

de Bioiogia Animal UB
226. Antonia Carítat Compte - 40.276.065-Y - Doctora en Bioiogia -

Investigadora
227. Xavier Font i Castell - 35.000.677 - Doctor en Bioiogia - Professor UB
228. Daniel Oro de Rlvas - 35.056.326 - Doctor en Biología - CSIC Professor

Titular UIB
229. Carme Casas i Arcarons - 77.103.057-L - Doctora en Ciéncies

Biológiques - Professora UV
230. Josep M. Gasol i Piqué - 39.326.757-T - Doctor en Bioiogia -

Investigador CSIC
231. Maria Paoia Mura - X1684378-L- Doctora en Ciéncies del Mar - Técnic

CEAB <

232. María Ángels Puig García - 38.538.326 - Doctor en Bioiogia - Cien tifie
Titular CEAB-CSIC

233. M. Gracia Coll Constans - 40.309.982-K - Doctora en Bioquímica -
Professora UDG

234. Rafael Sarda Borroy - 40.959.547-C- Doctor en Bioiogia - Investigador
CSIC

235. Amelia Camprubí Nieto - 35.045.793-A - Doctora en Bioiogia -
Investigadora IRTA

236. Lourdes Chamorro Lorenzo - 09.315.797 - Doctor en Bioiogia -
professora UB

237. Jordi Sargatal Vicens - 40.426.572 - Bióleg - Presiden! de la Institució
Catalana d'HIstória Natural i Director de la Fundado Territori i Paisatge de
La Caixa

238. Jordi Camprodón i Subirachs - 33.937.919-Q - Bióleg - Investigador UB
239. Ma Teresa Mas Serra - 33:897.622-S - Bióloga - Professora E.S.

Agricultura de Barcelona UPC
240. Emili García Berthou - 40.307.695-B - Bióleg - Professor Titular

d'Ecologia UDG
241. Cese Murria i Famós - 46.679.356-M - Ecóleg - Departament d'Ecologia

UB
242. Pere Casáis Tortras - 40.879.755 - Bióleg - Investigador CTFC
243. José Domingo Rodríguez Teijeiro - 38.478.571-P - Bióleg - Professor

Titular UB
244. Javier Sánchez-Matamoros Fontenla - 29.480.905-B - Bióleg Mari -

CEAB-CSIC
245. Ma Carmen Carmona Postigo - 45.539.751-G - Ecología Aqüática -

Becaria CEAB-CSIC
246. Miquel Ninyeroia i Casas - 46.339.344-W - Bióleg - Expert en sistemes

d'Informació Geográfica, Professor de Botánica UAB
247. Álex Pérez Jiménez - 37.378.340-M - Bióleg - Museu de la Ciencia
248. Emma Cebrian Pujol - 45.484.471-Q - Bióloga - Técnica CEAB-CSIC
249. Gemma Agell i Uobet - Bióloga - Centre d'Estudis Avancats - CEAB-

CSIC
250. Teresa Buchaca Estany - 41.084.806 - Bióloga - Técnic Superior

d'Investigadó CEAB- CSIC
251. Alba Argerich Terrades - 40.340.757-E - Bióloga - Becaria CEAB
252. Eve García Burgos - 34.743.931 - Bióloga - Técnica Restaura ció del

Paisatge
253. Carolina Sola Ortega - 44.010.252 - Bióloga - Investigadora en Ecología

de Rius UB
254. Jordina Belmonte Soler - 40.284.067-G - Botánica - Professora UAB
255. Arnald Marcer i Batlle - 46.670.383-W -Bióleg - Investigador del CREAF

UAB
256. Armand Ribes Cama - 46.594.935-E - Bióleg - Conservador de Patrimoni

Natural del Museu de Gavá
257. E. Imanol Y1Í i Agulrre - 37.271.052 - Bióleg i Arqueóleg - Investigador

UAB
258. Andreu Salvat Saladrigas - 46.674.415 - Bióleg - responsable Técnic

"Aprén, Servéis Ambientáis"
259. Anna Busca i Quadrada - 38.793.504-W - Bióloga
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260. Laura Espasa Besalú - 46.755.250-E - Bióloga - Educadora
261. Elena Gavarra Girones - 46.802.787-H - Bióloga- Investigadora UAB
262. Marta Goula Goula - 46.216.750 - Entomología - Professora UB
263. Miquel Hernández Martínez - 38.396.623-D - Bióleg - Professor UB
264. Ramón M. Masalles - 39.631.132 - Bióleg. Especialitat Botánica -

Professor UB
265. Xavier Ferrer Parareda - 37.648.159 - Bióleg - Professor de Zoología UB
266. Oriol Bosch i Albert - 46.123.575-L - Bióleg - Investigador en Ecología

Forestal UB
267. Marta Muñoz Frigola - 40.326.396-J - Bióloga - Professora Associada ATC

Biología Animal UDG
268. Sergi Sabater - Professor d'Ecologia UDG
269. Joan Goma i Martínez - 38.171.441 - Bióleg - Professor UB
270. Quim Pou i Rovira - 40.325.455-S - Bióleg - Professor Associat

Departament CCAA UDG
271. Mercé Rgueras VaU-llosera - 40.322.659-W - Bióloga - Professora UDG
272. Xavier Vila i Portella - 77.910.108 - Bióleg - Professor UDG
273. Mercé Bernal Cid - 35.027.436 - Bióloga - Professora Biología Vegetal UB
274. Stéphanie Gascón García - 40.328.126-H - Bióloga - Professora UdG
275. Xavier Triado Margarit - 40.351.275-Y - Bióleg - Doctorand Institut

d'Ecologia aqüática UdG
276. Pere Pons Ferran - 40.520.441-F - Bióleg - Professor UDG
277. Dolors Vinyoles Cartanyá - 35.041.691-H - Bióioga - Investigadora i

Professora UB
278. Eulalia Velasco i Batlle - 37.631.828-X - Bióloga - Professora Associada

UB
279. Josep Girbal Liado - 40.252.507 - Bióleg Botante - Professor de la UAB
280. Ignasi Soriano i Tomás - 39.316.639-P - Bióleg - Professor UB
281. Rosa Trobajo Pujadas - 40.311.601 - Bióloga - Professora a l'Área

d'Ecologia UDG
282. Desirée Grima Calvo - 43.445.311-3 - Bióloga - Becária CSIC
283. Vicenc Acuña i Saiazar - 46.748.153 - Ecóleg de Sistemes Aqüátics

Continentals - Doctorand Departament d'Ecologia UB
284. Laura Ferrer Soler - 77.912.034 - Bióloga - Investigadora del Grup de

Bioquímica del Cáncer UDG
285. Roger Esteban Vives - 78.090.555-N - Bióleg - Investigador IRTA
286. Joan Uovet López - 35,027.203-C - Bióleg - Investigador en temes de

degradació del sói i incendis forestáis a la Comunítat Valenciana
287. Francesc Llimona i Llovet - 38.487.062-N - Bióleg Zoología - Técnic del

Pare de Collserola
288. Emili Bassols i Isamat - 46.679.523-G - Bióleg - Técnic del Pare Natural

de la Zona Volcánica de la Garrotxa
289. Xavier Oliver Martínez-Fomés - 35.013.476-R - Bióleg - Técnic del Pare

Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
290. Marissa Llongarriu i Castanyer - 77.904.078 - Bióloga - Técnica del

Museu deis Volcans
291. Miquel Campos Uach - 46.672.710-Y - Bióieg - Técnic Ajuntament de

Banyoles Consultoria
292. Jordi Nebot i Obon - 46.023.088 - Naturalista - Técnic del Museu

Comarcal de la Garrotxa
293. Elena Bagaría i Ríbó - 46.227.420-L - Bióloga - Técnica de la Junta de

Residus
294. Álex Pérez Jiménez - 37.378.340-M - Bióleg - Museu de la Ciencia
295. Joan Maluquer Margalef - 37.744.736 - Bióleg - Consultor Ambiental
296. Jordi González Porta - 44.005.923-T - Bióleg- Técnic Ambiental
297. Montserrat Salva Catarineu - 77.606.142-W- Btogeografia - Professora

UB
298. Joan Mayné Esquivia - 35.065.467-N - Técnic de Recuperado de

Fauna Salvatge - Torreferrussa
299. Joan Budó i Ricart - 40.454.327 - Técnic de Fauna - Centre de

Reproducció de Tortugues de l'Albera
300. Esther Fanlo Grasa - 38.073.224 - Bióloga - Técnica de Medí Ambient de

la Fundado Ueida 21 de l'Ajuntament de Lleida
301. Roderic Guigo i Serra - 37.278.217 - Bióleg - Investigador Instituí

d'Investigació Municipal Médica IMIM
302. Ma Amparo Piñón Couchoud - 22.503.088-A - Bióloga i Apotecaria-

Técnica del MMA
303. Bet Font i Montanya - 77.475.092 - Bióloga - Diputada
304. Susana Bernal Berenguer - 46.236.057-P - Bióloga- Doctorant FPI
305. Albert Bertolero - 47.628.O61-Y - Bióleg Zoóleg - Investigador Be cari de

I'IMEDEA
306. Jacob González-Solis - Bióleg - Investigador del Departament de Biología
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Animal UB
307. Gemma Ros Payró - 40.528.201-Q - Bióloga - UDG
308. Astrid van Ginkel - X00088S44V - Master en Biología - Directora

Técnica Farmacéutica
309. Bemat Gasull i Roig - 36.979.059 - Bióleg - Máster en Planificado i

Gestió Territorial
310. Jordi Oliveras Huix - 40.339.280-V - Bióleg - Becari Recerca UDG
311. Sandra Brucet Balmaña - 40.344.588-N - Bióloga - Becária Departament

Ciéncies Ambientáis UDG
312. Mirera Oliva Estanyol - 46.219.010 - Bióloga - Professora de l'Escola

Agraria Forestal
313. Jordi Garda i Pausas - 46.750.145-T - Bióleg - Doctorand CTFC UDL
314. Elisenda Olivella i Pedregal - 46.325.997-H - Lepidopteróloga-

Professora
315. Caterina Quintana Rigoni - 40.437.286-G - Bióloga i Geóloga -

Professora ÍES Garrotxa
316. Adela Plantalech Ferrés - 77.900.308-K - Bióloga - Professora Ténica ÍES

Garrotxa
317. Eduard Roses Sala -46.132.159-R - Bióleg i Naturalista - Disseny grafic

i it.lustració
318. Jordi Carreras Raurell - 36.958.530 - Bióleg - Professor UB
319. Montse Raureli i Sola - 33.951.764 - Bióloga - Centre Tecnológic Forestal

de Catalunya
320. Carme Bladé Hernández - 35.086.957-C - Bióloga - Investigadora Centre

d'Estudis Ambientáis del Mediterrani UB
321. Isabel Fleck Bou - 46.326.679-X - Bióloga - Professora U8
322. Ma José Martínez Rodrigo - 00.659.892-E - Bióloga - Professora
323. Nuria Prat Fornells - 40.296.674-F - Bióloga
324. César Renau Bahima - 40.932.503-R - Bióleg - Consultor i Educador
325. Eloi Figueras Trouwborst - 38.801.190 - Bióleg - Professor
326. Ferran Alsina Mas - 52.592.033-A - Bióleg - ONG Mediambiental
327. Jordi Artola - 46.670.891-G - Bióleg - Educador Escola de Natura la

Garrotxa
328. Rafael Carbonell Font - 46.662.823-D - Bióleg - Educador
329. Jordi Ptetx i Colom - 33.935.365-S - Bióleg - Consultor Ambiental
330. Néstor Úrios i Torróme - 38.079.207-Q - Bióleg - Educador
331. David Serramitjana Gómez - 46.672.619-F - Bióleg - Professor i

President de la Protectora d'Animals de la Garrotxa
332. Xavier Ramírez Hernández - 46.766.883 - Bióleg
333. Eduard Atbella Soler - 40.349.458-Y - Bióleg - ONG Mediambiental
334. Bemat Garrigós i Castro - 46.672.502-M - Bióleg- Consultor
335. Josevi Casas Alamar - 19.898.388-F - Bióleg- Educador
336. Josep Antoni Melero Sánchez - 35.074.348-S - Bióleg - Educador
337. Anabel Sánchez Plaza - 38.456.391 - Bióloga
338. Mar Hereu Vila - 77.916.465-D - Bióloga - Coordinadora d'activitats

Escola de Natura de Banyoles
339. Eva Pujadas i Matarín - 33,894.681 - Bióloga - Empresária
340. Marta Doñono Moya - 46.759.915 - Bióloga - Educadora
341. Montserrat Ventura Cabús - 37.686.858 - Bióloga- Educadora
342. Ferran Rueda Aguilera - 39.344.953-A - Bióleg - Técnic de Medi Ambient
343. Roser Armendares i Calvet - 40.426.265 - Bióloga - Educadora
344. Adán Rodríguez Príncep - 52.609.652 - Biófeg
345. Mireia Abril i Janer - 37.735.796- Bióloga - Educado Ambiental
346. Eugeni Riaza i Muntal - 37.736.782 - Bióleg - TV3
347. Pere Alzina i BHbeny - Bióleg - Consultor Ambiental
348. Sebastiá Riera i Cusí - 41.076.747-N - Bióleg - Professor d'Educado

Ambiental i Desenvolupament Huma UVic
349. Gemma Duran I Aran da - 46.234.240-P - Bióloga - Educadora
350. Josep-Aniol Esteban Claret - 38.149.787-D - Bióleg - Estudiant MSc

Economía Ambiental UCL London
351. Manan Navarro I Navarro - 37.664.178-E - Bióloga - Educadora
352. Isabel Alves - 01.656.924-X - Bióloga - Educadora
353. Eloísa Matheu de Cortada - 46.214.995-Z - Bióloga i Omitóloga -

Gravado i Divulgado de sons d'animals
354. Deli Saavedra - 40.436.838-D - Bióleg - Consultor Ambiental
355. Joan Estrada Bonell - 46.034.763-X - Bióleg - Consultor Ambiental
356. Anna Barriadas López - 46.672.697-Q - Bióloga - Consultoría Ambiental
357. Uuís Sala i Genoher - 40.314.120-L - Bióleg
358. Sónia Costa Plana - 46.673.633-D - Bióloga
359. Jordi Sala Genoher- 40.326.701-L- Bióleg - Becari d'Investigado
360. Jordi Badia Guitart - 39.323.883-R - Bióleg - ICHN Bages
361. Xon Vilahur I Godoy - Bióloga
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362. Mercé Doménech Ortego - 43.632.198-W - Biologa
363. Pong Feliu i Latorre - 40.330.840-H - Bióleg i Ambientóleg
364. Guillem Ramón i Pérez de Rada - 41.383.525-Q - Professor Titular

d'Eco logia - UAB
365. Marc Gracia - 35.108.307-A - Ecología Forestal - Professor Titular UDL

Investigador CREAF
366. Josep Vigo Bonada - 40.584.385 - Geobotanic- Professor UB
367. Montserrat Vilá - 40.462.147 - Professora Titular de Biología - CREAF

UAB
368. Javier Retana - 46.219.651-R - Professor Titular d'Ecología UAB

Investigador CREAF
369. M. Gracia Cotí Constans - 40.309.982-K - Doctora en Bioquímica -

Professora UdG
370. Javier Pérez Pérez - 25.167.004-J - Técnic de Laboratori - Institut de

Ciéncies de la Terra Jaume Almera CSIC
371. Marta Giralt Oms - 40.304.679 - Professora Titular de Bioquímica i

Biología Molecular - UB
372. Carme Ferriol Gabarda - 19.902.190 - Bioquímica - Doctorand en

Ecología UV
373. Xavier Serra Dalmau - 40.325.256-T - Bioquímic - Investigador CTC-

IRTA
374. Ramón Deulofeu i Piquet - 46.108.619 - Bioquímic - UB
375. Sebastiá Jo Xicoi - 45.470.896-B - Ciéncies Ambientáis- Departament

de Qualítat
376. Xavier Grivé Isern - 33.651.776-D - Ciéncies Ambientáis
377. Sergi G. Nuss - X-1298723-M - Ciéncies Ambientáis - Técnic Agrupació

Naturalista
378. Alicia López Regueíro - 33.259.526-P - Professora de Ciéncies de la

Terra i Medí Ambient
379. Noemí Fosas i Ferrer - 39.357.853 - Ambientóloga - Técnica de Medi

Ambient Consell Comarcal del Bages
380. Xavier Almanza i Angiada - 77.914.660-K - Ambientóleg - Becari de

Recerca UDG
381. Christian Geis Nielsen - 40.349.449-C - Ambientóleg - Doctorant UDG
382. Mercé Medina Ramón - 44.009.378 - Ambientóloga - Investigadora

Predoctoral IMIM
383. Xavier Sabaté i Rotes - 47.712.556-E - Ambientóleg - Especialista en

espais Naturais Protegits - Consultor
384. Mireia Pous Casademunt - 52.158.447 - Ambientóleg Paisatgísta
385. Laura Bouso Castillo - 79.271.731 - Ambientóloga- Recerca IMIM
386. David Vila i Ligero - 40.335.931-A - Ambientóleg - Técnic del Consell

Comarcal de la Selva
387. Pablo García Garda - 52.799.506-Q - Ambientóleg - Técnic SIG -

Consultor ambiental
388. Marta Roncaño Conejero - 46.133.372-H - Ambientóloga - Agent

d'Ocupació i Desenvoiupament Local Ambiental
389. Marta Ball-llosera Font - 40.322.950-V - Ambientóloga - Secretaria

Técnica IAEDEN
390. Xavier Puig Montserrat - 40.327.328-W - Ambientóleg - Técnic

Ambiental de Galanthus
391. Marta Albet Matosas - 47.716.561-W - Ambientóloga - Técnic en Medi

Ambient
392. Caries Xifra Cirach - 38.138.013 - Ambientóleg - Educador Ambiental
393. Marc Coromines - 46.647.319-F - Ambientóleg - Investigador CTFC
394. Marta Fontaniol Passolas - 46.672.180-M - Ambientóloga- Educadora
395. Jaume Blasco Julia - 38.134,847-L - Ambientóleg
396. Sígrid Nuñlz San Martin - 52.597.563 - Ambientóloga
397. Judit Vendrell Anglarill - 78.087.256-W - Ambientóloga
398. Silvia Guitart Rigall - 40.448.211-C - Ambientóloga
399. Silvia Martín Fernández - 77.915.599 - Ambientóloga
400. Enríe Bonmati Vilallonga - 40.336.812-X - Ciéncies Ambientáis -

Estudíant Engínyeria Ambiental a New México
401. Anna Llenas Font - 40.329.217-M - Ciéncies Ambientáis - Técnic de la

Unítat de promoció; í desenvoiupament del Consell Comarcal de la Selva
402. Xénia Illas Linares - 43.678.425-E - Ciéncies Ambientáis - Recerca

CEAB - CSIC
403. Xavier Gassiot i Matas - 37.247.950-W - Catedrátic en Geología -

Professor
404. Joaquim M. Nogués Canilla - 37.707.584-G - Doctor en Geología -

Professor Titular Facultat de Geología UB
405. Eulalia Grada Mont - 46.338.255-V - Doctora en Geología -

Investigadora CMIMA- CSIC
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406. Raimon Pallas Serra - 37.743.979-J - Doctor en Geología - Pnofessor UB
407. Pere Puig Atenyá - 46.674.727-G - Geóleg - Investigador "Ramón y

Caja I"
408. Josep Ma Mallarach Carrera - 77.896.163-Q - Geóleg- FES Proféssor UDG
409. Daniel Sempere Torres - 35.055.591 - Hidróleg - Professor d'Enginyería

Ambiental UPC
410. Jordi Roca Rafos - 36.963.591 - Geóleg - Professor UdL
411. Caries Martín i Closas - 35.037.554-K - Geóleg - Professor Titular UB
412. Eduard Roca Abella - 38.428.502-X - Geóleg - Professor Titular de

Geodinámica UB
413. Ramón Salas Roig - 39.624.049 - Geología Sedimentaría - Professor

Titular Geodinámica de la U8
414. Carlos Ayora - 22.618.065-A - Gedleg - Investigador CSIC
415. José Felipe Noguera Cáceres - 47.726.297-D - Geóleg - Professor

Associat UAB
416. Montserrat Vehí Casellas - 43.672.978-A - Geóloga - Professora del

Departament de Ciéncies Ambientáis UDG
417. Caries Martín i Closas - 35.037.554-K - Geóteg - Professor Titular UB
418. David Soler i Hernández - 40.330.115-Y - Geóleg - Professor UDG
419. Joan Bach Plaza - 77.899.976-B - Geóleg - Professor UAB
420. Maria Ortuño Candela - 34.836.584-W - Geóloga - Doctorant UB
421. Emili Mató i Palos - 40.515.801 - Geóleg - Professor Associat a l'Área de

Geodinámica UDG
422. Ferran Colombo Pinol - 37.712.962 - Geóleg - Departament

d'Estratigrafia i Paleontología UB
423. Uoreng Planagumá Guardia - 46.672.281-Z - Geóleg- Servei de Guies del

Pare Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
424. Maria Vüas Roca - 40.320.747-E - Geóloga - Consultora
425. Ramón Pollina Taires - 78.076.761-H - Doctor en Ciéncies Químiques

- Director ÍES Antoni Torroja- Cervera
426. Jordi Gene Torrabadella - 33.879.216-D - Doctor en Química Analítica

- Professor Titular UAB
427. Montse Rodríguez Pizarra - 40.326.999-H - Doctora en Química -

Professora UDG
428. Xavier Ramis Juan - 46.330.953-Y - Doctor en Ciéncies Químiques -

Professor Titular UPC
429. Margarita González Benítez - 50.412.362 - Doctora en Ciéncies

Químiques - Professora Titular UPC
430. Gerard Pujadas i Anguiano - 39.690.482-A - Professor Titular en

Química - URV
431. Pere Roura Grabulosa - 77.904.128 - Catedrátic de Ciencia deis

Materials - Professor UdG
432. Joan Suades - 39.024.317 - Químic- Professor UAB
433. David Hugas i Germá - 77.916.377 - Químic - Professor UDG
434. Antxon Martinez de Llarduya Saez de Asteasu - 16.266.019-M - Químic -

Investigador UPC
435. Ángel Ferrer i Mora - 46.625.020-T - Técnic Superior Químic - Técnic

de Medí Ambient Depurado d'aigües
436. Marta Corbera Mas - 43.679.037 J- Química - Recerca UdG
437. Marta Costa Vidala - 40.319.993-G - Química - Professora
438. Ignasi Dies Moratilla - 36.987.066-F - Químic - Centre Técnic de SEAT
439. Marc Peris i Miras - 77.315.114-Q - Enginyer químic- Enginyer

d'Automatització
440. Alberto González Freixas - 39.656.898-E - Químic
441. Ximó Estellé Bordes - 40.933.321-Z - Químic - Recerca
442. Uui's Bancelts i Nogué - 77.902.476-G - Ciéncies Químiques.

Bioquímica - Professor ÍES Garrotxa
443. Josep Ma Canela - 46.588.124-2 - Enginyer Técnic Químic
444. Marta Alonso Fibla - 40.340.178-H - Enginyera Química
445. Roger Lloret i Rios - 36.366.642-P - Químic Industrial, E. Agrícola i

Meteoróleg - Consultor Ambiental- Uuís Leyda Escoruela - 28.353.942 -
Enginyer Químic-Bioquímic - Empresan Sector Medi Ambiental

446. Anna Dorca i Callao - 46.671.254-E - Química - Contó i de Qualitat
447. Marta Gil Farré - 36.924.056 - Química - Recerca
448. Ganga I Fernandez i Mills - Doctor en Ciéncies Físiques - Professor

Titular Escola Técnica d'Enginyers Industriáis UPC
449. Ma Antonia de los Santos López - 38.545.451-G - Doctora en Ciéncies

Físiques - Professora Titular UPC
450. Carme Hervada i Sala - 35.071.477-L - Doctora en Física Meteorología

- Professora UPC
451. Ileana Bladé Mendoza - 46.235.604 - Doctora en Ciéncies

Atmosfériques - Investigadora al Departament d'Astronomia i
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Meteorologia UPC
452. Josep Calbó Angrill - 36.977.675-T -Físic- Director de l'Institut de Medi

Ambient UDG
453. AJfred Molina Compte - 40.828.157 - Professor Titular Física - UB
454. 3osep LLosa Carrasco - 38.044.086 - Professor Titular Física -UB
455. Ma. Angels García Bach - 40.797.868 - Professora Titular en Ciéncies

Físiques - UB
456. Ignacio Pagonabarraga - 46.650.317 - Professor Titular Física - UB
457. Francesc Gacia Espasa - 36.994.29-V - Físic
458. Raül Vera Jiménez - 52.155.527-2 - Físic - Investigador Postdoctora I a la

Queen Mary Unibversity of London
459. Bemat Codina Sánchez - 40.602.454-W - Físic - Professor Titular Física

de la Terra Departament d'Astronomia i Meteorologia UB
460. Xavier Casamitjana VÜa - 77.900.204-D - Físic - Professor UDG
461. Marc Mestres i Ridge - 43.674.511-H - Físic - Investigador UPC
462. Miquel Picanyol Sadumí - 77.310.355-H - Físic - Doctorant UB
463. Xavier Bohigas i Janoher - 46.212.272 - Físic - Professor UPC
464. Jordi Matheu de Cortada - 43.218.838-Q - Físic - Diputado de Barcelona
465. Gustau Montero Castellana - 46.238.076 - Físic - Recerca i

Desenvolupament
466. Mar Tapia - 46.064.150 - Física
467. Jaume Padres Noguer - 40.314.725-A - Físic
468. Pere Gutiérrez i Serrés - 35.070.712-3 - Professor Titular de

Matemátiques a I'ETSEIB (Enginyeria Industrial) - UPC
469. Toni Guitlamon i Graba losa - 46.670.968 - Professor Titular en

Matemática Aplicada - UPC
470. Teresa Calabuig i Serra - 40.518.210 - Didáctica de la Matemática -

Professora UDG
471. Ma Assumpció Prats Agustí - 77.903.448 - Matemática - Professora ÍES

Garrotxa
472. Óscar Rebollo Izquierdo - Socióleg - Professor i Coordinador Postgrau

Participado i Desenvolupament Sostenibte de la UAB
473. Xavier Bonal i Sarro - 46.224.982-L - Professor Titular en Sociología -

UAB
474. Pep Adelantado i Giménez - 38.488.741 - Socióleg - Professor UAB
475. Joel Martí Olivé - 34.747.187-Y - Socióleg - Professor UAB
476. Marc Ajenjo i Cosp - 43.625.273- Socióleg - Professor UAB
477. Anna Taires Vallespí - 43.426.223-S - Socióloga - Professora URLL
478. Anna Condal Vela - 45.499.068-P - Socióloga
479. Pedro López Roldan - 43.503.284 - Professor titular en Sociología -

UAB
480. Ruth Thomas i Peí I ¡ce r - 39.889.921-D - Socióloga del Medi Ambient

Doctorand Uní. of Surrey
481. Josep M. Noguer i Palmieri - 33.940.454-K - Socióleg - Consultor
482. Antoni Gavaldá Torrents - 39.637.007 - Professor de Didáctica de les

Ciéncies Socials URV
483. Beatriu Quintana Rueda - 43.444.072-Q - Socióloga - Técnica en

Participado C¡ uta da na
484. Esteban Zabaleta Cestau - 72.639.727-T - Socióleg i Psicóleg Clínic -

Educador Psiquiátric
485. Mónica Ibáñez Dalmau - 43.409.740-T- Antropólogo - Gestora Cultural
486. Clara Juncadella Fortuny - 38.545.446-E - Antropóloga
487. Oriol Romaní - 46.310.869-R - Antropóleg - Cap del Departament

d1 Antropología, Filosofía i Treball Social - URV
488. Dolors Comas d'Argemir i Cendra - 37.645,918 -Antropóloga- Diputada
489. Santiago Vilanova i Tañé - 77.885.870-G - Periodista - Cosnultor

ambient
490. Quim Rutllant i Valls - 43.675.220-Z - Periodista - President de la

Plataforma Salvem Pinya de Rosa -
491. Emili Rey i Baldó - 33.873.314-H - Periodista - Cap de premsa
492. Nuria Ribas Pérez - 38.086.426- Periodista - Gabinet de premsa
493. Albert Torrent - 40.329.391-H - Periodista local
494. Joan Subirats - Catedrátic en Ciencia Política - UAB
495. Albert Padró-Solanet i Grau - 33.873.932-S - Cencía Política -

Professor UAB
496. David Sánchez i Farras - 33.968.788 - Politóleg - Professor de Teoria

Política UPF
497. Jordi Armadans - 46.652.918 - Politóleg i periodista - Director de la

Fundado per la Pau
498. Ismael Blanco i Filióla - 46.823.125-R - politóleg
499. Joan Puigcercós - 90.001.715 - Politóleg
500. Jorge Riéchmann - 50.306.540-C - Filósof i Poeta - Professor Titular UB
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501. Josep Ma Prats Santaflorentina - 37.646.819 - Filosofía - Técnic del Pare
Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa

502. Joan Dot i Salarích - 77.284.463-R - Filosofía - Técnic municipal
503. Meritxell Fernández Rodríguez - 36.516.192-N - Filosofía i

Antropología Cultural - Becáría
504. Anna Renau Bahima - 40.932.502-LL - Filosofía
505. Josefa Sala Marguí - 77.900.463 - Filosofía- Professora ÍES Garrotxa
506. Jordi Palarea Fonts - 37.718.533-M - Filosofía - Periodista
507. Josep Barcons Palau - 52.304.110-V - Humanitats - Músic - Investigador

UPF
508. Neus Galí Oromí - 46.215.584 - Professora Facultat d'Humanitats-

UPF
509. Enric Tello i Aragay - Catedrátic en Historia - Departament d'Historia i

Institucions Económiques UB
510. Teresa Navas Ferrer - 38.069.508 - Historiadora - Professora UPC
511. Joaquim Albareda Salvado - 37.688.359 - Historiador - Professor UPF
512. Jordi Planas Maresma - 35.067.279-F - Historiador - Professor UB
513. Carme Lombarte - 33.871.024 - Historiadora -Técnica de Prornoció

Economía Local
514. Rosa Lluch Bramón - 40.321.110-V - Historiadora - Professora Ajudant

del Departament d'História i Institucions Económiques UB
515. Miquet-Dídac Pinero Costa - 77.892.000 - Historiador
516. Anna Ferrero Barnadas - 40.295.158 - Historiadora - Cap de Secció

UDG
517. Miquel Casademont Donya - 77.904.137-D - Historiador - Cap de l'anciu

UdG
518. Pere Ysás - Historiador - Professor UAB
519. Antoni Malet - 36.480.325 - Historia de la Ciencia - Professor Titular

UPF
520. Anna de Lanuza i Garriga - 46.334.966-V - Arqueó loga
521. Rosa Ma Capo - 37.673.4S8 - Documentalista
522. Cristina Aguiriano López de Armentia - 16.285.415-N - Documentalista

- Professora UB
523. Assumpta Verdaguer Autonell - 77.216.039-Z - Documentalista -

Editorial
524. Margarida Estanyol i Ullate - 38.431.444-P - Documentalista - Biblioteca

de Catalunya
525. Ramón Sánchez Navarro - 77.906.00-Q - Documentalista- UdG
526. Xavier Puig Oriol - 33.896.165 - Estadístic
527. Jaume Bamó i Serra - 46.670.789 - Agent Rural - DMA
528. Tomás Admetlta i Salvatella - 46.335.357 - Agent Rural - DMA
529. Antoni Martínez Mayorga - 43.529.833 - Agent Rural - DMA
530. Anna Pasqual Pich - 35.074.876 - Veterinaria - DARP
531. Antoni Ma Planes - 39.168,424 - Veterinart - DARP
532. Santiago Giraldez Lameiro - 43.512.646-G - Veterinarj
533. Jorgina Pequera i Pons - 36.982.156-L - Veterinaria
534. Nuria Ribas i Fito - 34.766.743-N - Epidemióloga - Doctorada en

Epidemiología Ambiental
535. Enric Duran i Tauleria - 37.678.054-Y - Epidemióleg - Respíratory and

Environmental Health Research Unit IMIM
536. Ángela Domínguez García - 46.504.712 - T - Professora Titular en

Medicina - UB
537. Francesc Maciá I Guilá - 39.042.510 - Metge - Unitat de Prevenció i

Registre del Cáncer Hospital del Mar
538. Uuis- Ferran Martin Romero - 35.115.498-H - Metge - Patología
539. Pere Jou Collell - Metge - Professor Associat Facultat Medicina UB
540. Santiago Formiguera Sala - 46.207.462-W - Metge - Cirugía
541. Albert Bas Vilda - 52.423.288-D - Metge
542. Jospe Ma Armengou i Iglesias - 39.295.009 - Metge, especialista en

Salut Public - Agenda de la Salut Pública de Barcelona
543. Ramón Muns Sala - 37.667.120-C - Metge -Anotomo-Patóleg
544. Ángel Verdaguer Riera - 36.381.191-K - Metge
545. Roser Meliá i Uopis - 46.220.027-D - Metgessa - Professora ÍES

Garrotxa
546. Cónstanca Albertf Casas - 37.275.437-G - Metgessa - Unitat de Salut

Laboral de Sabadell
547. Montserrat Centellas i Portella - 39.285.425-E - Metgessa - Hospital de

Mátaró
548. Caries Rostan i Sánchez - 40.277.917-H - Psicpleg - Professor Titular del

Departament de Psicología UDG
549. Joan Serra Capa llera - 77.900.218 - Psicoleg - Director EAP
550. Roger Puígdécanet i Rlubugent - Psicoleg clínic
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551. Narcís Llauger i Dalmau - 77.725.401 - Psicóleg - Orientador Escolar
552. Rosa Caballo! Teixidor - 39.346.367-Z - Psicóloga - ONG Mediámbiental
553. Uuís Busca Valdé - 38.793,288-Q - Técnic en Empreses i Activitats

Turístiques - Agent
554. María Bassagana Faja - 77,306.795-T - Técnic Superior en Comerc

Internacional
555. Mana Font Brucart - 39.379.186-N - Técnic Superior en Comerc

Internacional
556. Imma Plana Ayats - 77.916.235 - Gestió del Patrimoni i

Desenvolupament Turístic - Co-Directora "d'Historic Lebanon"
557. Uuís Masías Padrosa - 40.296.306 - Administrado d1 Empreses -

ESADE
558. Uuís Busca Valdé - 38.793.288-Q - Técnic en Empreses i Activitats

Turístiques - Agent
559. Nuria Vilardell Clos - 40.316.213-L - Técnica en Turisme - UD6
560. Margarita Barneo i Ferrusola - 40.439.915-G - Técnic en Turisme -

ajuntament de Castelló d'Empúries
561. Anna Vendrell Deulofeu - 40.324.345-D - Técnica en Turisme -

Consultoria Turística
562. Josep Rovira i Botey - 46.655.020-A- Turisme
563. Mónica Roca Puttock - 40.530.358-B - Técnic en Empreses i Activitats

Turístiques
564. Ester Vaqué Font - 33.948.512-Y - Turisme - Agent de Viatges
565. Jaume Bonaventura i Ivars - 40.947.616-A - Turisme Sostenible -

Consultor i Empresari
566. Miquel Font i Oliveras - 77.907.351 - Director d'Exportació d'Embotits

i Pernils Noel SA
567. Jordi Armengol Clos - 37.709.625-K -Director Comercial del sector

Textil
568. Francesc Pérez - 40.521.100 - Director Departament d" Empresa
569. Roser Víla Sala - 40.300.613-J - Directora d1 empresa - Traduccions

Especia I itzad es i Servéis Comerciáis de l'Exportació
570. Ramón Roig i Pujol - 46.319.896- Empresari - Membre de la Junta de

Govern de l'Associació d'Empresaris de les Terres de l'Ebre
571. Mana Comet Pujol - 77.899.734E - Técnica de promoció Económica i

Ocupa ció Diputado de Barcelona
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DOCUMENTS SOBRE LA INCINERACIOI LES
DEIXALLES

Plataforma Cívica per a la Reduccio de Residus i Greenpeace:
Proposició de llei que prohibeix la incinerado de residus (Text
de la Iniciativa Legislativa Popular) (2000)

Llei reguladora de la incinerado de residus a Catalunya (2000)
XVIII Encuentros Estatales de Amantes de la Basura (2003):

Conclusiones



La Plataforma Cívica per la Redúcelo deis Residus 1 Greenpeace

vam presentar aquesta
Iniciativa Legislativa

Popular
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PROPOSICIÓ DE LLEI QUE PROHIBEIX LA INCINERACIÓ DE RESIDUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS PROPOSICIÓ DE LLEI

Les darreres evidencies cientffiques, com
ara la ctassificació de les dioxines dins del
grup de substancies declarades com a
cancerígens provats per part de I'Agencia
Internacional de Recerca sobre ei Cáncer
(IARC) de l'Organització Mundial de la Salut
(OMS), aixf com les regutacions europees
deis nivells d'emissió, cada vegada mes
restrictives, o els mateixos criteris i
recomanacions sobre prevenció de la salut i
del medi ambient, evidencien que l'impacte
de la incineració deis residus per al medi
ambient i la salut humana és inacceptable.
Incinerar suposa emetre i dispersar a
['atmosfera gasos que contenen metalls
pesants (plom, cadmi, mercuri), dioxines,
furans, ácids, etc.

La incineració no elimina els residus sólids,
perqué entre el 20 i el 40% de seu pes es
transformen en escories i cendres toxiques
que s'han de portar en abocadors de residus
espedals per causa de la seva toxicitat Les
miilors técniques d'abocament i d'ínertttzatió
no eviten que les cendres suposin un perill
de contaminado de les reserves d'aigua
subterránea i que amenacin, aihora, el medi
ambient i la salut.

Incinerar suposa destruir materíals encara
aprofitables ¡ accentuar, d'aquesta forma,
l'esgotament i la deficient gestió deis
recursos naturals del planeta. La incineració,
e s p e c i a l m e n t , o b s t a c u l i t z a el
desenvolupament complet d'attres sistemes
alternatius, molt mes adequats per al medí
ambient: ta reducció en origen, la
reutilitzacíó, el reciclatge i la recollida
selectiva. Aqüestes han de ser actualment
les priorítaís de qualsevol política de gestió
de residus.

En contradicció amb aquests príncipis,
recollits en la Llei 6/93 de 15 de julio)
reguladora deis residus de la Generaiitat de
Catalunya, s'hi contempla, al mateix temps,
i es promou la combustió de residus com a
forma de valorització energética i la
incineració en concret, com a métode
acceptable de tractament del rebuig.

Pels motius abans esmentats, considerem
que s'ha d'excloure la incineració com a
sistema acceptable de tractament deis
residus i endegar un pía de tancament de
les Incineradores existents a Catalunya tot
aplicant una Moratoria per a la incineració.'

Per tal d'assolir aquests objectius enundats
us presentem la següent Proposidó de Uei.

Article primer

Queda prohibida la incineració deis residus municipals, així com de qualsevol
altre tipus de residu, en tot el terrítorí de Catalunya.

Article segon

Les administradons publiques promouran sistemes de tractament de residus no
nocius per a la salut i el medí ambient i príorítzaran la prodúcelo neta, la
reducció en origen, ta reutilització, la recollida selectiva i el reciclatge.

Es promouran processos i practiques de prodúcelo neta que evitin la toxicitat i
la producció de residus. Les diverses administracions competente aplicaran
mesures per garantir els següents objectius:

L'educació ambiental de tota la població catalana per fomentar la reducció deis
residus i la recollida selectiva

Reglamentar un programa d'ajudes a les empreses del sector de la recuperado
i la reutilització, així com ais coMectius d'economia social de la recuperado, que
duguin a terme l'aprofrtament deis materiats recolüts.

Article tercer

La Generalitat de Catalunya vetllará perqué tots ets programes d'actuació
referents a la gestió deis residus municipals i industriáis, com ara el Programa
Metropolita de Gestió deis Residus Municipals, els programes comarcáis de
gestió de residus o el Programa de Gestió deis Residus Especiáis de Catalunya,
desenvoIupin''objectius quantifícables de reducció de residus i objectius
creixents de recuperado de materíals, així com els recursos necessarís per
assolir-los.

Article quart

La Generalitat de Catalunya evitará que {'aplicado de la Uei d'Envasos comporti
que els resultats assolits per la partid pació deis dutadans/es de Catalunya en
la recollida selectiva deis envasos es malversi en destinar aquests materíals
recuperáis cap a la indneradó. De la mateixa manera promourá la preferencia
deis sistemes de retom d'envasos.

Article cinqué

A partir de la data d'aprovació d'aquesta Uei, es procedirá a la denegado
immediata deis expadients de concessió de llicendes per la instal-ladó de
noves plantes incineradores, així com de forma progressiva, i en el termini de 5
anys, al tancament de les plantes incineradores de residus actualment en
funcionament a Catalunya.

Disposició derogatoria

Queden derogades les normes contingudes a la Llei 6/93 de 15 de julio!,
reguladora deis residus, així com qualsevol attra disposidó legal que s'oposi a
la present
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Els grups pariamentarís

volen transformar-la
en aquesta llei

LLEI REGULADORA DE LA INCINERACIÓ DE RESIDUS A CATALUNYA

Artlclel

És objecte cfaquesta (leí la regulado de les condicions en qué ha de
produir-se la indneradó de residus a Catalunya per tal de protegir ta
salut de les persones i el medí ambient, tot príorítzant la reducció en
origen, minimitzadó i la vaforització deis residus.

Artíclo6

El Govern de la Generalitat, conjuntament amb els ens locáis
impiicats, programará el tancament de les instal.larions regulados
per aquesta llei quan la disminuctó del rebuig no permeíi, sense que
aixó pugui implicar en cap cas. fíncrement de rus d'abocadors o de
dipósits indefinits.

Article2

La incinerado de residus s'ajusta a alio que determina el Catáleg
de residus de Catalunya, i la deis residus municipals es limita al
tractament del rebuig.
B Govem, a proposta del Departament competent en materia de
medí ambient. pot prohibir la incinerado de determinades
categoríes de residus municipals que presentin compostos amb
una incidencia ambientalment significativa d'acord amb els nivells
de concentrado que es determinin reglamentáriament.
Les plantes d"incineració han de disposar deis mitjans necessaris
per a l'aprofttament energétíc amb el rendiment mínim que es fixi
reglamentáriamenL

Artido3

Correspon a les administradons publiques:

a) Fomentar la producció neta, la reducció en origen, la reutilització,
la recollida selectiva i el redctaíge deis residus.

b) Promoure processos i practiques per a la mtnimització deis
residus i del seu potencial rísc.

c) Dur a terme les actuacions necessáries, especialment en l'árnbit
de reducació ambiental, per garantir la participado dutadana en
la reducció deis residus. la reutilització d'envasos i la recolltda
selectiva.

d) Fomentar el desenvolupament del sector económic de
recuperado, reutürtzadó i reciclatge de residus, amb especial
atenció ais col.lectius tfeconomia social.

e) Elaborar i fer púbfics programes quadriennals de prevenció,
reducció i valorització dets residus generats per les seves
propios actívitats.

f) Promoure fa Investigació en el camp de la mínimització. el
reciclatge i la reutilitzarió de residus.

Article7

Les administracions publiques de Catalunya establiran els
¡nstruments necessaris perqué el material reciclable procedent de la
recollida selectiva d'envasos es destini a la valorització material.

Artícle 8

1. El govern de la Generalitat de Catalunya, en el termini de dos
anys, elaborará l'inventari de focus emissors decompostos
orgánics persistents de Catalunya, que permeti identificar totes
les fonts de compostos orgánics persistents (COPs), així com
els tipus i tes quantttats emeses.

2. El govern de la Generalitat, en el termini de dos anys, proposará
un pía d'acció motivat, al qual dotará deis Instruments de gestíó
necessaris per a la reducció progressiva de les fonts de COPs
en els mares de les politiquea que en la materia es deñneixin en
la Unió Política Europea.

Articlo9

1. S'ha de constituir una comissió de seguiment amb participado
social per vetllar peí corréete funcionament de les plantes
d'indneració.

2. Les instal.ladons d'indneració de residus han de disposar d'un
programa de vigilancia ambiental aprovat peí Departament
competent en materia de medí ambient. Les dades contingudes
en aquests programes son d'accés públie, llevat que estiguin
emparades peí régim de confidenciafitat establert per la
nonnativa vigent.

3. El Govem de la Generalitat presentará anualment al Pariament,
un informe sobre les emissions de les plantes incineradores.

Article4

1. Els programes de gestió de residus de les diferents
Administracions Publiques han ¿'especificar objectius
quantificables de reducció i de valorització de residus.

2. Els municipis que utititzin la incinerado com a sistema de
disposició del rebuig han de fíxar objectius quantificables de

. reducció i valorització de residus municipals.
3. La Generalitat de Catalunya, en el marc de les seves

competóndes, vetllara perqué tots els plans de minimitzadó de
residus s'ajustin al que estableix aquesta llei.

Reglamentáriament es determinaran:

1. El límit máxim d'emissions a l'atmosfera per aquest tipus
dinstal.ladons, mott espectalment peí que fa a metalls pesants,
dioxines, furans i altres compostos orgánics persistents (COPs).
Aquests llmits es revisaran bianualment en fundó deis avéneos
tecnológics i en el marc de les directivos de la Unió Europea.

2. La regulado especifica per al sistema d'eliminació de les cendres
que generen aqüestes tnstaMaciqns.

Disposició derogatoria
Es deroguen totes les disposídons amb rang de llei o de carácter
reglamentan que contravinguin o s'oposin a les determinadons
d'aquesta llei.

Disposltió final primera
El govem de la Generalitat de Catalunya, en el termini da dos anys,
revisará Tactual marc conceptual per a la gestió de residus, deñnint
els impactes ambientáis respeetjus en una anólisi aprofundida del
dde de vida de les diferents modalítats tecnológiques disponibles.

Disposició final sogona
Es faculta al Govern perqué, en el termini d'un any, refongui en un
text únic la Uei 6/1993, de 15 de jullol, reguladora deis residus, el
Decret Legislatiu 271991, de 28 de setembre, peí qual s'aprova la
refosa deis textos vigents en materia de residus industriáis i la
present llei, indoent ractariment, regularítzactó i harmonització deis
textos legáis a refondre.

Disposició final torcera
Es faculta al Govem perqué desenvolupi aquesta Uei i adaptj les
seves disposicions a la normativa de la Unió Europea.



s DE IESDEIXALUS

Barcelona, 21-XI-2003 al 23-X1-2003

XVI I I Trobades Estafáis d'Amants
de íes Desxaiíes

CONCLUSIONS:

Les Trobades., amb participado de mes de 100 persones d'arreu l'estat,
remarquen la supertoritat del sistema de recolllda "porta a porta* t el rebuto
ais Iradamente flnailstes.

En un context general caracterftzat peí mantenlment, I flns f tot la renovado,
de l'lmpuls de la Incinerado com a métode de tractament finalista deis resldus
urbans, a Catalunya s"están portant a terme noves inldatfves dlns del marc de
la recolllda selectiva.

Aqüestes inldatlves son ¡gnorades por la Immensa majoria de les instltuclons
publiques que, lluny de vetllar per I'Intures general I per una g estío
medlamblentaí sostenlble, estar) cedlnt a las presslons deis lobbys pro
Incinerado en detrlment de politiquea decldldes de redúcelo, reutllltzadó I
reddatge. Alxó vulnera darament l'esperlt del Pía Nadonal de Resldus Urbans
(2000-2006) que assenyala com a princlpl rector la preven ció I la mlnimitzacló,
establlnt un objectlu de reducá6 del 6%, de forma que en l'any 2002 s'havla
de mantentr la prodúcelo total de resldus en els nlvells de 1996. De fet menys
de un 5% del pressupost del Pía estava destinat a poli tiques de redúcelo.

Per contra, a nlveíl estatal no se han portat a terme pol [tiques decidido de
reduedó en la generado de residus com, per exemple, exigir a les empreses
que minlmiCtín el volum deis seus embalatges, que ellmlnin la Idea 'usar I
Henear" deis seus productes, etc.

Davant aquesta situado, I a partir de distintos expelérteles realltzades en
diversos munidpls de Catalunya, constatem:

- Que sense oolltlques de redúcelo de resldus en origen, participaren! d'un
Incremento continuat del volum de resldus.

- Que depenent del sistema.de recolllda selectiva que se spllqul, els nlvells de
recuperado de les dlstintes fracclorts varíen conslderablement.

- Que per aconsegulr uns resultats dptlms en la recuperado de materia(s, és
Imprescindible potenciar la corresponsabllltat de les admlnlstraclons locáis I de
la clutadanfa.

Per tot alxó CONCLOEM:

1.- Relterem la necessltat de les politiquea encaminados a la redúcelo de la
generado de resldus. Continua essent urgant dotar els programes de redúcelo
amb els dlners suficiente I establlr mesures legislativos que tendelxen a la
penalizado de les formes no sosten!bles d'envasos I embalatges, borses
gratuítes de plástic en els comercos I en va sos d'un sol ús.

2.- En el curs da les Trobades ha quedat demostrat que el model de recolllda
selectiva que garantelx uns resulta te de recuperado mes eleváis es et sistema
"porta a porta", sempre que es donl prlorltat a la separado en origen de la
fraedó orgánica. Amb aquest métode a mes se Incldelx dedslvament en la
reduedó de la fraedó no aprofltable. Les experiencias da munidpls com Uaná
o la Mancomunttat de la Plana (a Catalunya), proven que es possfbfe assotlr
percentatges d'entre un 70 y un 60% de recolllda selectiva.

3.- Les experténdes anatltzades en el curs de les Trabadas, també demoitren
que el sistema de recolllda "porta a porta" permet mlntmtlzar el nlvell de
"Impropls" de ta fraedó orgánica (sltuant-se entre un 1 I un 3% del total), el
que mlllora la qualltet del "compost* resultant.

4.- Un cop demostrada la eficacia deis crtterís de recolllda "porta a porta" en
ranomenat "urbanlsme horftzontal", s'estan Inicia nt experíéndes duplicado en
munidpls amb predomlni de TurbanIsme vertical" (blocs de pisos agrúpate en
barris d'elevada densjtat de poblado), el que obre ínteres»*nts perspectlves de
cara al fu tur. Aixf matelx es el métode más efectlu per a la recolllda selectiva
deis resldus comerciáis.

5.- Demanem ais ajuntaments un major protagonismo en les politiquea
ambientáis mlflancant la promulgado d'ordenances Dscals I ambientáis que
contemplln el pagament per generado, Incentlvant á dutadans y clutadanos
que contrlbuelxln a radulr I seleccionar corréctament els seus resldus.

6.- S'han d'aconsegulr que els representants deis dlforents partlts política, ño
facln bandera electoral del sistema de recolllda selectiva, com he paswt en
alguns munidpls do Catalunya I Astúrtes amb el sistema del "porta a porta".
S'haurta d'arrlbar a un consens en aquesta qüestlú p«r que es tracta d'un tema
básic en les potinques de sostenibllltat.
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7.- Els resultáis aconsegults per diferente sistemes de recolllda selectiva, Ja
siguí fent servir contenldors blcompartlmentats, separata, subterranls, o
miqancant la recolllda pneumática, evidencien que el voluntarismo I l'anonlmat
que els caracterltzen, son factors que Impedelxen donar un salt qualltatlu I,
sobre tot quantitatiu, en els Indexs de recuperado.

8.- El "porta a porta* amb campanves eficaces y parttclpatlves d'Educadó
Ambiental que Incorporln elements de obllgatorletat I pérdua d'anonlmat,
fomenta la corresponsabllttat entre la dutadanla I les admlnlstraclons locáis,
atxeca considerablement els nlvells I la qualltat de la recolllda selectiva y
promouen la reducció deis resldus.

9.- Queda demostrat que les polítlques de prevencló, recolllda selectiva I
reddatge generen mes ocupado que els tractaments flnallstes. A mes
eternanem que aquesta ocupado siguí creada des de crlterls d'economla soda) I
des de polltlques d'Integracfó sodolaboral.

10.- En aqüestes Tro & a des també s'ha pogut constatar la vlabllltat de realltzar
compostatge casóla, amb les caracterlstlques necessárles per a la seva
posterior utllltzadó en agricultura I jardinería.

11.- S'ha d'eliminar progressívament la Incinerado de resldus, tant en las
próples plantes incineradores com en clmenteres, termiques, forns del sector
ceramlc, etc. Alxi matelx s'han d'establír Impostos penalltzadors (que
s'afegelxín al cost real del servel) deis sistemes de tractament finalistes
(abocadors t incinerado). Aquests Impostos han d'anar destlnats a Incentivar la
educado ambiental i les polítlques de prevencló.
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DOCUMENTS SOBRE
EL PROJECTE RESIDUMINIM

Antecedents
Presentacio del model Residu Mínim
Desenvolupament derexperiéncia Residu Mínim (Molins de Rei i

Torrelles de Llobregat)



ANTECEDENTS

L'any 1992 es va signar un convenida col. laboració entre el Depaitament de Medí Ambicnt de la Gencnüitat de Catalunya, els ajuntaments de
MoÜns de Rei, Torrelles de Uobregat i Sant Cugat del Valles, i l'entitat cívica Centre d'Ecologia i Projectes Altematius (CEPA), per realitzar el
projecte Residu Minim proposat peí CEPA. L'any 1993 es va afegir al conveni l'Entitat Metropolitana de Servéis Hidraulic3 i Tractament de
Residus (EMSHTR). '

La signatura d'aquest protocoi mostia la voiuntat de les parts Ímplicades d'aplicar una experiencia pionera a Catalunya de recollida selectiva integral
en origen deis residus municipals.

Per altra banda, la col.laborució entra diferents administracioos i una enátat cívica ecologista per a la millora ambiental de la gestió deis residus
municipals, suposa un gran pas endavant tot seguint les recomanaciom comunitáries d'impuls de la participació ciutadana cotn a base de
l'aprofundiment democratic. •

La importancia de recuperar la fracció orgánica, molt present al projecte Residu Minim, va ser ratificada peí Parlament de Catalunya en aprovar la
Llei 6/93 Reguladora deis Residus que estableix I'obligatorietat de la separació en origen de la materia orgánica en tots els municipis de mes de
5.000 habitants. Posteriorment, el Programa de Gestió de Residua Municipals de Catalunya (PGRMC), el Programa Metroplitá de Gestió de Residus
Municipals (PMGRM) i els Plans Comarcáis de Gestió de Residus Municipals (PCGRM) han concretat l'oplicació de íes directrius de la Llei
Reguladora aneu del territori cátala.

Avui, tot i que a l'expericncia li manca encara completarla seva darrera fase (a fináis de l'any 1999 es posara enmanta la planta de triatgede
Molins de Rei i a principis de l'iiny 2000 la deixalteria municipal una -vegada superáis els problemes per a ¡a seva ubicado), es poden presentar
resultats i informació valida i representativa al nostre país sobre: les recollides selectives, les deixalleries -de Torrelles de Llobregat i la
minideixalleria del Mercal Municipal de Molins de Rei-, l'educació ambiental, els elements de recollida, aixi com, especialment, sobre els aspectes
de disseny i gestió de plantes de compostatge.

La Planta de Compostatge de Torrelles de Llobregat ha estat la primera en entrar en füncionament de lea 46 previstes al Programa de Gestió de
Residus Municipals de Catalunya (PGRMC). Durant l'etapa inicial de fiincionament d'aquesta instal.lació s'ha portal a lerme un Pía
d'Experimentació, els resultats mes rellevants del qual, els trobareu en aquest documenL Aquest Pía d'Experimentado ha estst dissenyat i elaborat
peí CEPA (Centre d'Ecoiogia i Projectes Altematius) i l'ESAB (Escola Superior d'Agricultura de Barcelona).

La JUNTA DE RESIDUS de la Genernlitat de Cuifllunva i l'EMSHTR han financal el Projecte Residu Mínim com a experiencia pilot en el maro
d"aplicació de la Llei Reguladora i deis PGRMC i PMGRM.
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Presentado del modei Residu Mínim (RM)

El modei Rcsidu Minim es fonamenta en l'aplicació real de la jerarquía ecológica (reduir, reutilitzar i rcciclar) per aconseguir la máxima recuperado
deis recursos presents a les deixalles municipals, tot minimitzant la utilització deis sistemes de tractament finalistes que desaproñten recursos i son
lesius per al medí ambient.

Garantir que el 100% del flux deis residus municipals produits facín cap al circuit de recupernció de materiab i impulsar una amplia
campanya d'educació ambiental per garantir la participado chitadana, son les dues premises básiques per aconseguir els objectius de RM.

La separado en origen de la &acció orgánica deis residus municipals (FORM) esdevé un deis principáis objectius del modei R M La brossa orgánica
és la principal fracció (en pes) deis residus municipaU i és factlment reciclable en plantes de compostatge. A mes, Taplicació de compost com a
adob permet tancar el cicle de la materia orgánica i evitar, aixi, rempobriment deis sois. Contrariament, la seva presencia en abocadors i
incineradores augmenta la reactivitat deis residus i els riscos potenciáis sobre el medí. Per aixó, la nova Directriu Europea sobre abocadors preveu la
disminució progressiva de la FORM abocada.

Les experiéncies passades de plantes de compostatge que han tractat la brossa sense sepamció domiciliaria (Gavá-Viladecans, Vila&anca del
Penedes, Mataró) van demostrar que la principal garantía per a produir un compost de qualitat i lliure de toxics -aconseguir que la brossa orgánica a
tractor estigui lliure d'elements impropis- fa imprescindible la seva separació oh habitatges o activitats económiques que la generen.

La separació domiciliaria de les deixalles que son dipositades en dos contenidors al correr (orgánic i inorganic), es complementa amb les altres
recollides selectives (vidre, paper, voluminosos, piles, oli, medicaments, roba) i amb l'aport a les deixalleries (preferentment de residus especiáis i de
materials recuperables).

El modei RM requereix de tres installacions: la deixalleria municipal o Centre de Recuperació de Residus, la planta de cornpostatge (per a la fracció
orgánica deis residus municipals o FORM) i la planta de triatge (per a la fracció inorgánica, envasos i altres materials recuperables).

El modei Residu Minim prioritza la simplicitat tecnológica i la descentralltzactó de les ínstaLlnciona de tractament, per tal d'estalviar costos
d'inversió, afavarir-ne eJ control i apropar la responsnbilitnt ais produclors.
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DESENVOLUPAMENT de Inexperiencia Residu Mínírn

1, Molíns.de Reí i ToTTelles.de 2. La importancia de 3, Esiablir_un sistema que 4. La deixalleria de 5..La planta de compostatge
LlQbreaflt cota a municipis pilen l'educació ambiental taciliti la pattícipació Torreües de Llobregat ae toneiles ae uooregai

ciutadana

1. Molins de Reí i Torre I les de Llobregat com a municipis pilot

Moüns de Rei i Torrelles de Llobregat son dos municipis de la comarca del Baix Llobregat de caracterísn'ques molt diferents. Molins de Rei és una
vila de 13.752 habitants, amb industria, servéis i un mercat comarcal, mentre que Torrelles de Llobregat és un municipi mes rural i residencial de
3.841 habitants on, tot i formar part de 1'Área Metropolitana de Barcelona, encara hi ha un sector de la població que treballa en ragricultura.

Molins de Rei i Torrelles de Llobregat comparteixen les ínstal.lacions necessáries per portar a terrae el projecte Residu Mlnim: planta de
compostatge (ubicada a Torrelles de Uobregat) i planta de triatge (ubicada a Molías de Rei).

tíada municipi ha de disposar de la seva propia deixalleria. Torrellcs de Llobregat la va inaugurar Poctubre de l'any 1994, mentre que Molins de
Rei, per causa deis reiards a l'hora de resoldre els problemes de la seva ubicació, fins a l'any 2000 no haura finalitzat la seva construcció. Amb tot,
s'ha instal-tat una minideixallería al párquing del mercat municipal, inagurada el juny de 1998. Aquesta va ser la primera ínstaj.lació d'aquest tipus
ubicada en un mercat municipal.

Lo planta de compostatge de Torrelles de Llobregat, que va iniciar la seva activitat el 25 de novembre de J 996, ha estat la primera planta de
compostatge de Catalunya en tractar la fracció orgánica deis residus municipals (FORM) separada des de l'origen. La seva construcció l'ha
financada la Junta de Residus, que a mes s'ha fet carree de la remuncració del cap de plantad primer any de fiincionament i ha financat el Pía
d'Experimentació. La gestió de la planta és a carree de l'Entitat Metropolitana de Servéis Hidráulics i Tractament de Residus (EMSHTR) per mitjá
de l'etnpresa Metrocompost.

La incorporació de la població a la separació domiciliaria ha estat progressiva. El període entre lea diferents incorporacions s'ha anomenat "salt". A
cada salt s'han incorporat un o mes barris. L'objectiu d'aquest esglaonament és garantir totes les activitats de preparació, tant les relacionades amb
la mecánica de ía recoííida, com les activitats d'educació ambiental. A mes, es faculta 1'aprenentatge i es crea un referen! al propi municipi que será
molt important per a l'extensió a la resta.

Actuahnent participen en 1'experiéncia uns 21.000 habitants d'aquestsdos municipis. Posteriorment, d'encá de 1'abril del 1999 també s'hitracten
els residus orgánics de Castellbisbal (7.000 hab.) i, a partir del gener del 2000, els del Papiol (3.500 hab).

El nombre d'habitants participants, així com l'ínterval de temps de cada salt, es veuen reflectits a la taula I.

leraalt

lentait

3er salt

4tsalt

5¿wR

eisalt

7enlt

Bisalt

Molins

Intórval

<2J.ll)-27.01

28.01-20.03

21.03-0J.05

06.0Í - 16.06

17.06-20.10

21.10-24.11

2J.11-(28.02)

(01.03) - icnuüm

Habitants

2101

4746

6000

7846

11960

14092

1S594

18752

Torralloa

Intérval

(25.11) -10.03

11.03-actualitat

Habitants

621

2238

Taub 1: ulU d'mcoipcmció a b rccoOidi ideclh» de poblado do Molón i ds TorreOej (myi 96.
97-91). El primer i d tete uli no vmaádxea aob \'aáá i d fin*] de Vtay. Le» duei entra
paread) bdiquen l'inierval re*L A TorrcUa queden per bearponr 1603 hibittnti qua

2. La importancia de l'educació ambiental.

Per garantir un compost de qualitat i lliure de tóxica és imprescindible que la brossa orgánica arribi a la planta de compostatge amb una bona
qualitat Perqué la brossa orgánica hi arribi neta cal que els ciutadans separin correctament les restes orgánjques de les inorgániquea. Per aconseguir
que els vetos i velnea hi participin cal una campanya intensa d'educaoió ambiental.

Una campanya sedosa d'educació ambiental ha de considerar que els ciutadans, a mes de formar part del nou sistema de gestió (en constitueixen el
primer pas), esdevenen els agents impulsora del canvi. Per aixó, a mes de posar a l'abast de tothom la informació necessária per garantir la
participado, cal provocar una reflexió sobre els problemes ambientáis i, mes concretament, sobre els residus i el consum.

Cal preveure activitats informatives que arribin a tota la població, teñir en cornpte els diferents ámbits socials, els cañáis preexistents d'infbrmació i
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intercomunicació locáis, aixl com preveure noves vies. Alhora s'han d'establii cañáis i mecatusmes de participació ciutadana que peimetin debatre
en tot moment l'aplicació i Tevolució de l'experiéncia.

Per cadascun d'aquests objeciius, en l'aplicació de 1'experiéncia Rcsidu Miním, s'ban desenvolupat diverses actívitats que es cites a les taules II i

m.
Posada en m a n a de la recollida selectiva de la brema orgánica:

• Reunions de veíns amb presencia de rajuntament i del CEPA. Lliurament d'un fulletó, del cubell i de les bosses condestables.

• Visites porta per porta en aquelles persones que no assisteixen a la reunió per informar-los i donar-los el material per fer la recollida
selectiva.

• Activitats amb els centres d'ensenyamenL

• Visites ais establiments generadora de brossa orgánica.

• Cartells í punís infoimatius a diferents punta del poblé.

Reforc i seguiment del corréete funcionament de la recollida selectiva:

• Visites de valoració ais habitatges

• Lliurament ais veínsAnes de mostres de compost fet amb brossa orgánica.

• Visites a la plana de compostatge per part deis velns i els centres d'ensenyament.

ButUetí periódic de retom de la informado (rcsultats de les recollides, canvls en el servei, etc.).

Foment de I'autocompostatge a partir de tallera, icrrades i fulletons.

Taula II: actrvilats mformanve» per protnouro U ¡mpUmició de la sepxaciú domtcJliirU.

• Teléfon d'informació per consultar dubtes, plantejar aspectes que no estiguin prou adaptats a les necessitats deis velns, fer suggeriments
per millorar la recollida,,,.

• ButHetí periódic amb participació ciutadana (opinions deis velns)

• Reunions veínals de valoració

• Comissions de seguiment ciutadanes amb l'objectiu de fer un seguiment constant de la recollida selectiva per garantir-ne la correcta
gestió.

Tulla III: KtrviUB de ítuoál do U parácipacn cñiudma por promou» ti impÍMilacid da li i cpmdú dcamdtiirii,

És evident (aixl ho demostren diferents experiéncies) que la ciutadania participa en tot alió que entén com una millora, sempre i quan es posin els
elements necessarís a l'abast i s'informi adequadament Conseqüentment, al mateix temps, s'ha de garantir una gestió correcta i aquest ha de ser el
campromis deis gestare pública.

3. Establir un sistema de recollida que faciliti la participado ciutadana.

La recollida selectiva de la fracció orgánica deis residus raunicipals (FORM) introdueix també canvis importants en Torganització i gestió municipal
del servei de recollida: un nou contenidor a la vía pública i rorganització d'un circuit especlfíc per a la seva recollida.

Per causa de Ja grao importancia de recuperar Ja brossa orgánica, la seva recollidfl no es polpkntejar com una recollida selectiva mes, ans s'ha
d'abordar des d'una perspectiva de reorganització de tot el servei de recollida. La qualitat i la quantitat del material recollit está estretament
relacionada amb el sistema de recollida que s'implanti.

. Els passos i crtterís seguita han estat els séguents:
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Avaluar el sistema de recollida abans de la introduccíó de la recollida de la brossa orgánica: ubicació i dimensionament deis contenidors,
freqüencia de recollida, circuits especifics, punts negres per abocaments de residus provinenta d'acüvitats economiques a la xarxa
municipal,...

Seguidament s'han dimensionat i ubicat els contenidors per a la brossa orgánica segons els criteris següents:

o Ubicar un contenidor per a la brossa orgánica en cada punt de recollida de brossa. El criteri básíc ha estat instal.lar-hi un
contenidor de 2401. Cal recordar que la brossa orgánica arriba fins a gairebé el 40% del total del pes de la brossa, pero, solament,
al 13%envotum.

o En funció de la població usuaria de cada punt de recollida, s'ha substitult el contenidor de 2401. per un de 360 1. o de 660 1. Com
a criteri indicatiu es pot establir que, generalment, a partir deis 3.000 1. instol.lats per la recollida en massa, cal incorporar un
contaúdor de 660 1. per la brosso orgánica. D'aquesta manera, per a Ja recoüida de la FORM es mantenen els mateixos punts de
recollida tot i que amb menys contenidors que no pasen la recollida en massa.

o Els contenidors de brossa orgánica s'han de diferenciar clarament de la resta, peí tamany, color i diferent retolació, per facilitar-ne
la idenúücoció ais usuaris.

o Les provea que s'han fet amb contenidors per a brossa orgánica amb forats de ventilació i la raformació recopilada sobre altres
afegits especiáis (reixetes pels lixiviats, etc.) no han donat resultáis prou significatius per a implementar aqueste afegits. Es
recomana, aixó st, ubicar-los en punts ombrivols, quan siguí possible.

Establir un tractament específic pels grans generadors: mercats municipals, bars i restaurants, menjadors col.lectius, establiments
comerciáis, restes vegetáis... Una bona eina és l'establiment de convenís de col.laboració amb les associacions professionals i facilitar-los
al maxim la mecánica de la recollida: recollida específica, contenidor propi,,..
Implantar la recollida de !a brossa orgánica incrementa les necessitats de servei. Tanmateíx, la recollida diaria de les dues fraccions es fii
innecessária i, alhora, encareix la recoüida.
Contráriamcnt en alió que, apriorísticament, pot semblar, ül problema mes important es planteja amb la recoüida de la fracció inorgánica,
perqué la separació de la brossa orgánica redueix poc el volum de la resta de deixalles. L'establiment de circuits especifics per ais residus
deis comcrcos i pels residus procedents d'activitats económiques que no están inclosos dins deis residus municipals, així com la posada en
funcionament de la deixalleria, faciliten molt í'altemanca de les recollides.

Malgrat uixó, es va poder comprobar que: és possible combinar la freqüéncia de la recollida de les dues fraccions de la brossa, sense rebaixar la
qualitat del servei i amb un increment deis costos dinlre d'un orare de magnitud d'un 10% e un 30% en relació a l'actual segons la freqüéncia de
recollida que cada ajuntament decideixi. Ha quedat plantejada la possibilitat perfectament tactible de recoilir 6 cops per setmana al centre i 4 cops
per setmana en barris menys densos.

MUNICIPI

Molina

de Reí*

Torrelles de

Llobregat

PER1ODE

23-11-96 al 14-06-97 i del 16-09-97 il 12-97

IS-O«-97»115-09-97

2J-11-96 il 14-06-97 i dd I&-09-97 al 12-J7

Del lSjunyallS (cumbre de 1997

Dll

FI/FO

FI/FO

FI/FO

FI/FO

Dt

FI

FI

De

FI

FITO

FI

FI/FO

DJ
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FI/FO

FI

Dv

FI

FI/FO

FI

FI/FO

Di

FI/FO

nyFO

FI/FO

FI/FO
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FI
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Taula IV: fiojQcncU de reeoffid» esuMeru durau «I periode experimental (FI Fracció ínoiginiea i FO Fncctó orgtatsa).

*La rtducció dtls dita dt rteoOtcta vo comportar un augmtnt d'un 1SH dtlt conttmdort. Degul a la manee dt drixallmat a la dtficultaa p*r modificar ti pite dtcondtcfom amb l'abjictht

d'incrtmtntar ki rtcotlickt €Sp*dflqu*s o nbittBar tli conunufari ptr d'altra d* mqor volum. dts dtl dtambrt dt 1997 ti rtcuü 7 ditilttt ¡a FI.
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El context [de la creació deis estudis de Ciencies Ambientáis]
La Uicenciatura
Elsplans d'estudi
El professional de les Ciencies Ambientáis
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Antecedente a la creació del COAMB

L'any 1992 s'endegaren a la Universitat Autónoma de Barcelona, i un any després a la Universitat de Girón a, els estudis de I;
Ambientáis. Aquests estudis varen sorgir en resposta a la necessitat creixent que avui existea a la nostra societat d'un eos
transdisciplináñament i amb visió global i ¡ntegradora de la problemática ambiental.

El 1996 va ser l'any en el qual es van I licenciar els primera estudiante, amb una formació adient per a donar resposta al comf
medi artibient. Aquell matetx any un grup d'estudiarrts i liicenciats s'agrupa i permeté el nabeament de l'Assoriació Catalana de C¡
principáis objectius de la qual era ta creació del CoHegi d'Ambtentólegs de Catalunya.

El 4 d'abril de l'any 2002 es publica ai DOGC l'edicte peí quai se sotmetia a informado pública l'Avantprojecte de Llei de creació <
de Catalunya. El 23 de gener de l'any 2003, ei Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya publica el Projecte de Llei del COAN
s'aprová definitivament la lie*.

15 dies després d'aqueste data la llei es publica al diari oficial de la Generaiitat de Catalunya (DOGC) i el día següent de la pi
vigor. Des d'aqueil moment, I'ACCA constituí la Comissió Gestora ¡ disposá d'un any per organitzar l'Assemblea Constituent de! C
estatuts definitius del Collegi i es votaría la Junta Directiva.

Finalment, el 15 de maig de 2004 es dugué a terme l'Assemblea Constituent del CoHegi i queda, per tant, formalment constii
territori cátala.
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El context

La crebcent sensibilizado de la societat vers tes situacions de degradactó ambiental causades per l'activitat humana ha donat He
1'admJnistració pública com des de rampresa privada, es dediquin cada vegada mes esforcos per buscar solucions a aquesta prot

És per aquest motiu, dones, que cal disposar de personal qualificat, format amb una capacitat de visió amplia, que sápiga trabar
la resollido deis problemes ambientáis i que coordini i complementi el treball deis especíalistes en diferents árees especifiques.

Els estudis en Ciéncies Ambientáis, molt joves al nostre país, teñen moíta tradició en attres paísos, com els Estats Units d'Américí
El model de llicenciatura present en les universitats catalanes que imparteixen aquests estudis, amb el quai es vol crear un profi
els coneixements de les diferents disciplines que conformen les cienctes ambientáis, va ser pres de la universitat californiana de B

La llicenciatura

La llicenciatura acompleix l'objectiu de crear experts en el coneixement de les relacions entre Íes actwitats humanes i el medi ffsi
implicacíons súcioeconómiques, i en les aplicacions tecnológiques per a la prevenció i correcció deis problemes ambientáis.

Aquest professional ha de teñir la capacitat d'encarregar, realitzar, coordinar o avaluar estudis relacionáis amb els recursos natur;
ambientáis de les activítats económiques, i amb les estratégies d'actuació en general que han de permetre l'assoliment d'ur
sostenible.

El seu desenvolupament professional ha de dirigir-se a la recerca, l'assessorament i la gestió, tant del sector públic com del privat

Els plans d'estudi

Els coneixements amplis de qué ha de disposar el Ilicenciat en ciéncies ambientáis requereixen la participació de moltes di
composició de les assígnatures.

Abíí com les estratégies cap ai desenvolupament sostenible impliquen opcions on coexisteixen les esferes ambiental, social, I •
ambientáis teñen l'ámbit d'estudi en la intersecció deis coneixements sobre el medi ffsic i biológic, el medi empresarial i tecn
macroeconómic.

Ifüagntst

6JW19Í

Marc del

Desenvolupament Sostenible

Ambit interdisciplínar de les

Ciéncies Ambientáis

Per donar resposta a les diferents necessítats que creen els problemes ambientáis, la lljcenciatura s'estructura en tres itinerarís qi
d'mteres deis estudiante:

• Análisi ambiental: disciplines orientadas al coneixement profund del medi flsic i biológic, que permeten fer-ne una avalúa

Gestió ambiental: recull els coneixements importants per a una bona comprensió del medi social
establir per ordenar-ne el desenvolupament cap a models mes sostenlbles.

económic, i les

> Tecnología ambiental: concentra linteres cap ai coneixement de les apJicacions tecnológiques útils per a la prevenció i
ambientáis, per tal de poder escollir en cada cas les opcions tecnológiques mes eficients.

Aqüestes assignatures traben un.fil conductor en les assignatures d'aplicadó práctica al món real: el "Projecte" i les "Prá
vEmpresas". La primera, de carácter oblígatori, permet l'estudlant Integrar eis coneixements adquirits ai llarg de la llicenciatura e
que requerelx da tote ells per poder ser resolta. La segona, de caire optatiu, permet, a mes, el contacte amb (a idiosincrasia
institucional, mes enlfá de la universitat ~
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El professíonal de les Ciéncies Ambientáis

La creixent sensibilizado de la sodetat vers les disfuncions ambientáis a causa de 1'actMtat humana, ha donat lloc a la
professionals altament qualificats en el camp de la ciencia i tecnología ambiental. Es tracta d'un camp complex i multidimension
figures professionals, una de les quals és la del Uicencíat en Ciéndes Ambientáis.

El Llicenciat en Ciéncies Ambientáis está format amb una capacitat de visto amplia, per tal d'oríentar la resolució precisa de
coordinar i complementar el treball deis espedalístes en diferents árees especifiques.

Peí seu carácter d'actuadó transversal, no es tracta simplement d'una nova professió, sino d'una professió innovadora, que tot jus
per les estructures del mercat i per la propia societat

Camps d'actuació

El Llicenciat en Ciéncies Ambientáis ha rebut una formado interdisciplinar en ciéncies naturals (química, biología, geología...
sodologia, ciéncies polltiques...), tecnológiques (enginyeria, monitorització...) i instrumentáis (informática, Sistemes d'lnformació G

La seva vocació interdisciplinar el converteix en un professíonal ido ni per a la dinámica de trebatl en equip amb gran capaci
Polívalent i muitifuncional, pot actuar en diverses árees i amb diferente funcions dins l'ámbit públic o privat, exercint tasques de ge;

Globalista i relacionados está avesat a conviure amb diferents llenguatges i metodologies, essent capac de sintetitzar i resoldre -
ambientáis, integrant criteris cientlfics a les necessítats sócio-económiques.

Atríbucions professionals

A contínuació es disposen alguns deis ámbits d'actuació on s'insereix la figura de l'ambientóleg.

ADMÍNISTRACIÓ PÚBUCA

• Coordinado d'A21 locáis i
regionals

• Vigilancia i control de la qualitat
ambiental municipal

• Peritatges ambientáis

• Disseny de pol(tiques ambientáis
i pians d'actuació

- Plans de mobilitat i accessibilitat

• Control, autoritzadons i Ilicéncies
ambientáis de les actMtats (UIAA)

• Gestió deis recursos naturals
munidpats: aigua, flora, fauna...

• Planificado integral del territori.
Plans tsrritoriafs, sectorials i
especiáis

- Gestió ambiental de diferents
sectors económics: pesca,
turísme, agricultura...

EMPRESA PRIVADA

• Auditories, diagnosis i gestió
ambiental a empresas

• Assessorament en normativa
ambiental

- Elaborado d'Estudis d'lmpacte
Ambiental

• Implantado de SGMA (ISO
14000, EMAS)

- Avaluadora da rísc i pians
d'emergéncia ambiental

• Gestió energética

• Tractament i depurado d'aigués

• Gestió de resídus industriáis

• Mesura i análtsi d'emtssions
atmosfériques, sorotl i
abocaments residuals

• Restaurado d'espais degradats

DOCENCIA I RECERCA

• Educació ambiental

• Comunicado i formado
ambiental

• Coordinado de programes
interna donáis de cooperado
ambiental

• Estudis de biodrversitat

- Estudis de paísatge

• Innovado ambiental aplicada E
productes I servéis

• Análisi del dele de vida de
productes, processos,
¡nstal-ladons i infrastructures.

• Ecodisseny d'edificts i
Infraestructures

Trets professionals de l'ambientóleg

• Vocació interdisdplinária

• Dinámica de treball en equip

• Gran capacitat d'adaptadó I flexibllitat

• Polivalent I multifundonal

http://www.coamb.org/moxiulcs.php?op=mc<üoad&name^phtinl&file^rofessional_ccaa 09/01/05
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G lo balista i relacionador, avesat a convture amb diferents llenguatges i metodologías

Capa; de sintetitzar i resoldre eficientment els problemes ambientáis, integrant criterís cientlfics a tes necessitats socioec

htqi://www.(»amb.org/modiües.php?opsnnodload&nameB^htmI&filc=íprofessional_ccaa 09/01/05
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