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1. PRESENTACIÓ 
 
1.1 MOTIVACIONS PERSONALS  
 
Un sèrie de circumstàncies personals i professionals en diverses organitzacions no 
lucratives m’han portat a interessar-me pel moviment ecologista i per com el seu discurs 
innovador ha anat impregnant la nostra societat des dels darrers anys del segle XX. Es 
tracta d’un tema apassionant, ja que l’ecologisme és un fenomen transversal en molts 
àmbits socials. La seva importància ha de reflectir-se en els valors que haurien de regir 
qualsevol activitat humana relacionada amb l’economia, la política, la ciència, el 
sistema educatiu, els moviments socials, etc. 
 
La meva trajectòria com a professional de la gestió i de la recerca en l’àmbit social com 
a coordinador de l’associació EcoConcern-Innovació Social entre l’any 1994 i el 2004, 
així com la meva participació a l’Agenda 21 de Barcelona com a membre del Consell 
Municipal de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona entre l’any 2001 i el 2004, 
m’han permès un coneixement de l’ecologisme des d’una triple perspectiva: la teòrica, 
com a estudiós de les seves arrels; la pràctica, com a persona que ha pogut participar en 
l’aplicació de les polítiques ambientals actuals a la vida política catalana; i la docent, 
com a formador en l’àmbit empresarial i universitari. 
 
Aquesta triple perspectiva de l’ecologisme que ha acompanyat la meva praxi 
professional en els darrers quinze anys m’ha permès publicar, de forma col·lectiva i 
individual, diversos llibres i articles relacionats amb l’ecologisme i el medi ambient, 
així com la seva relació amb el moviments socials i la seva integració en les polítiques 
públiques.  
 
La meva trajectòria personal en va portar a presentar, el 1996, la memòria de recerca del 
doctorat del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la facultat de 
Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona El procés de politització i 
institucionalització del moviment ecologista a Catalunya (1970-1995), dirigit pel doctor 
Nazario González i que significa el punt de partida de la present tesi doctoral. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓ DE LA IMPORTÀNCIA SOCIAL I CIENTÍFICA 
DEL TEMA 
 
En els darrers trenta anys hem pogut comprovar com els partits polítics i les 
administracions públiques han anat incorporant les diverses propostes que diferents 
moviments socials han plantejat des de les seves plataformes reivindicatives. El 
feminisme, el pacifisme i l’ecologisme formen part dels diferents programes dels partits 
polítics i, al mateix temps, les institucions públiques assumeixen de forma transversal 
els seus valors i propostes en les seves polítiques socials. La Unió Europea, amb els 
diversos Programes d’Acció i d’integració de la política ambiental a partir de l’any 
1973; el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, creat el 1991 
(però que es va dissoldre el 2010 pel govern presidit per Artur Mas); el Ministerio de 
Medio Ambiente a Espanya, l’any 1996, i l’assumpció de polítiques ambientals per part 
de les diputacions i dels ajuntaments són un exemple d’aquest procés d’incorporació de 
les propostes aportades pel moviment ecologista. Les polítiques ambientals 
institucionals recullen part d’aquestes propostes, com poden ser el reciclatge, l’estalvi 
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d’energia, la reutilització, o els processos de participació democràtica en la presa de 
decisions públiques i ambientals com les Agendes 21.  
 
D’altra banda, malgrat l’augment de la conscienciació pública en matèria ambiental en 
els darrers anys, el territori català ha patit una gran quantitat d’agressions en el seu 
patrimoni natural. Els grans eixos de comunicació, la massificació del turisme, la 
construcció incontrolada i especuladora a les zones d’alta muntanya i del litoral o la 
proliferació de grans nuclis industrials altament contaminants, entre altres problemes, 
estan consolidant un model intensiu en el malbaratament de recursos totalment 
insostenible, que pot portar a una veritable catàstrofe ecològica. 
 
Davant aquesta situació, els moviments socials a Catalunya s’han organitzat en multitud 
de plataformes reivindicatives, participatives i obertes arreu del territori amb l’objectiu 
de contrarestar els efectes negatius de les diferents actuacions econòmiques, industrials, 
especulatives o de les polítiques d’infraestructures no respectuoses amb el patrimoni 
natural. Són plataformes de caire assembleari, independents de les forces polítiques i 
institucionals, obertes a totes aquelles persones i entitats que els vulguin donar suport. 
Es creen com a instruments que canalitzen la sensació d’indefensió de molts ciutadans i 
col·lectius de diversa índole que pensen que els seus drets no estan representats en els 
canals tradicionals establerts per les administracions estatals i locals. La forma bàsica 
d’organització són les plataformes locals, encara que van més enllà de l’àmbit local 
creant espais supraterritorials de coordinació en xarxa. 
 
La proliferació d’aquestes plataformes reivindicatives demostra una manca de capacitat 
de l’administració pública per solucionar la complexitat i la transversalitat dels 
problemes ambientals. Aquest és un dels temes clau que es pretén plantejar en el 
desenvolupament d’aquesta tesi: fins a quin punt el sistema polític està disposat a 
assumir les propostes ecologistes que inclouen un canvi en profunditat dels models 
econòmics de producció i consum actuals, considerats com a insostenibles a llarg 
termini.  
 
S’ha obert un debat a la nostra societat: per un costat, persones i institucions que 
consideren adequat aquest model que no planteja canviar les estructures econòmiques i 
de consum que continua aquest sistema insostenible; i per l’altre, persones i institucions 
que recullen les propostes del moviment ecologista que planteja una societat molt 
diferent en la qual s’ha de renunciar a la competitivitat i al consumisme, que ha de ser 
més responsable en la utilització dels recursos energètics, amb un aprofitament del 
temps lliure menys consumista, amb un model de relacions laborals més solidari 
(reducció de la jornada laboral, repartiment del treball, suport a les entitats d’economia 
social...).  
 
Aquest debat entre partidaris de mantenir l’actual sistema econòmic sense introduir 
canvis significatius en el model de producció i de consum en un planeta amb recursos 
finits en base a un model de creixement il·limitat, i els qui creuen que aquest sistema és 
impossible de mantenir s’ha extrapolat al pensament científic. En el pensament científic 
actual es troba l’ambigüitat del concepte de “desenvolupament sostenible”, la manca de 
justificació de com es pot continuar mantenint un model intensiu de creixement 
econòmic i, alhora, l’intent d’assegurar la sostenibilitat ambiental sense canviar 
radicalment l’actual model econòmic i el sistema de redistribució de la riquesa. Un altre 
corrent científic anomenat “negacionista” posa en dubte els plantejaments de 
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l’ecologisme amb una postura completament diferent negant la importància del canvi 
climàtic i assegurant que si aquest es produeix no és degut a les activitats humanes. Però 
en el pensament científic actual també s’hi troba la renúncia al model de consumisme 
que impregna la nostra societat, cosa que ha portat a que alguns autors rebutgin 
conceptes i terminologies com els de “desenvolupament sostenible”, “desenvolupament 
local”, “endodesenvolupament” o “desenvolupament humà”, tot considerant-los com a 
justificadors del model de creixement capitalista.  
 
Trobem una dicotomia entre partidaris de supeditar el mercat a la societat sense tenir en 
compte els costos ambientals i els partidaris d’un canvi d’estructura en l’actual model 
capitalista, de substituir la competència per la cooperació i acomodar l’economia a la 
natura. La influència d’aquesta segona manera de veure les coses està produint un canvi 
en els valors a la nostra societat mitjançant la progressiva adaptació dels plantejaments 
ecologistes en la vida quotidiana. El sistema econòmic i empresarial està integrant el 
pensament verd al seu model. Les empreses estan adaptant-se a la nova realitat 
ambiental provocada per la progressiva conscienciació de la ciutadania respecte la 
problemàtica ambiental. Estem assistint a la gradual incorporació de criteris ambientals 
respectuosos amb l’entorn en el comerç i en la gestió empresarial tot cercant noves 
possibilitats d’investigació, d’innovació i de competitivitat. Les empreses comencen a 
tenir en compte la importància dels problemes ambientals en un context on està canviant 
la forma d’entendre la seva missió i en la qual han començat a entendre que han 
d’integrar en la seva imatge corporativa la dimensió ètica de valors que demanden els 
seus consumidors com ara la solidaritat, els drets humans, el consum responsable o la 
sostenibilitat. Aquest canvi de mentalitat té unes connotacions de caràcter econòmic a 
causa de la necessitat de diferenciar-se que les empreses tenen respecte de la seva 
competència per tal d’obtenir un millor posicionament de mercat dels seus productes i 
serveis, de la força mobilitzadora dels consumidors i de la seva pressió per assolir de les 
empreses compromisos de codis de conducta ètics. 
 
Les administracions públiques han incorporat de forma progressiva el discurs ecologista 
en les seves polítiques públiques. El paper de lobby de pressió que ha desenvolupat el 
moviment ecologista ha servit per què els governs comencin a plantejar-se la necessitat 
d’abordar la problemàtica ambiental amb legislacions específiques o transversals, 
regulacions directes, creació de departaments i ministeris de medi ambient per tal de 
solucionar els problemes ecològics que pateix la societat industrial. A Catalunya, els 
diversos programes comunitaris en matèria de medi ambient i el Programa 21, adoptat a 
la Conferència de Rio 92, van conduir a una revisió de les prioritats polítiques que 
mitjançant un enfocament global establiren les prioritats en la lluita contra la 
desertificació, la qualitat de les aigües i l’optimització de la seva utilització, la gestió 
dels residus industrials i la qualitat del medi ambient rural i urbà.  
 
Considero que tots aquests aspectes són significatius i d’especial interès per a aquesta 
recerca, per la rellevància social i científica que representa a l’actualitat. 
 
1.3 OBJECTIUS DE LA RECERCA 
 
La tesi no planteja unes hipòtesis de sortida definides sinó que pretén recollir un procés 
històric on es reflecteix la consolidació del moviment ecologista a Catalunya a partir 
dels anys 70 del segle XX i la seva influència tant a la societat catalana com en el 
discurs polític i institucional. Sorgeix de la necessitat personal d’estructurar i clarificar 
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els coneixements, experiències i dubtes que he anat acumulant al llarg de la meva 
trajectòria investigadora i personal en l’àmbit de les organitzacions ecologistes i les 
administracions públiques. A partir de les principals teories científiques i filosòfiques 
que plantegen la necessitat d’una visió global de la natura i de les aportacions dels 
moviments socials i de les institucions que tenen relació amb el medi s’analitza la 
configuració del moviment ecologista, de la seva activitat reivindicativa i mobilitzadora 
i de la seva importància com a constructor d’una corrent de pensament crítica amb el 
model de desenvolupament econòmic capitalista es pretén reflexionar sobre quin ha 
estat el grau d’inclusió de les propostes ecologistes i de la seva implantació territorial 
per part de les diverses administracions públiques a Catalunya. Finalment, es vol 
debatre sobre si realment estem parlant d’un model sostenible de societat i fins a quin 
punt aquesta s’ha plantejat un canvi de model econòmic, productiu i de consum.  
 
Els principals objectius de la tesi són: 
 

1. Descriure les diverses interpretacions globals de la natura i la seva relació amb 
la ciència la teologia i la teoria política i social. 
 

2. Interrelacionar les corrents de pensament polític i científic respecte la 
interpretació de la natura amb la progressiva consolidació de l’ecologisme. 

 
3. Analitzar les respostes institucionals i socials a les crisis ecològiques globals des 

d’una doble perspectiva: les polítiques ambientals de la Unió Europea i les 
cimeres internacionals organitzades per fer front als problemes ambientals 
globals. 
 

4. Analitzar el procés de consolidació del moviment ecologista a partir de la dècada 
dels anys 70 del segle XX.  
 

5. Mostrar les principals propostes de canvi social, polític i econòmic que planteja 
el moviment ecologista per fer front a la degradació ambiental del planeta. 
 

6. Analitzar el procés d’assimilació dels grans corrents polítics, científics i socials 
que han impregnat de consciència ecològica a la societat catalana. En el cas de 
Catalunya, és força important analitzar l’adopció dels corrents intel·lectuals i 
científics europeus en una societat oberta a propostes socialment innovadores i 
amb una gran tradició cultural i associativa. 
 

7. Analitzar l’aspecte reivindicatiu del moviment ecologista a Catalunya i la forta 
divergència entre aquest i les actuacions sobre el territori i el medi ambient de 
les polítiques públiques. 

 
8. Analitzar el procés d’inserció de l’ecologisme en la vida política a Catalunya i 

com les propostes alternatives al model econòmic i de consum capitalista per 
part del moviment ecologista tenen una influència en els plantejaments 
ambientals de l’Administració Pública a Catalunya: en nous sistemes de 
participació política, en la política de planificació territorial i en les polítiques de 
les administracions locals (ajuntaments i diputacions). 
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1.4 METODOLOGIA 
 
La metodologia de la present tesi es basa fonamentalment en la recerca d’informació 
escrita al voltant dels objectius assenyalats anteriorment. Com hom pot imaginar-se, es 
tracta d’un camp d’estudi que disposa d’informació molt dispersa i en el que hi ha pocs 
estudis globals que facilitin una interpretació més àmplia sobre el procés d’integració 
del pensament ecologista a la societat actual. Aquesta circumstància ha fet que la 
recerca bibliogràfica, donada la seva complexitat, hagi implicat una tasca de 
reconstrucció de molts dels complexos processos que s’han volgut reflectir al llarg de 
l’estudi. Existeixen molts estudis elaborats per les administracions públiques i entitats 
privades, principalment de la Comunitat Europea, dels diversos departaments de la 
Generalitat de Catalunya, diputacions, ajuntaments, fundacions, organitzacions no 
lucratives, universitats, moviments socials... Són estudis puntuals que no estan 
coordinats entre ells, cosa que dificulta el procés d’interrelacionar els diversos àmbits en 
els que s’integra l’ecologisme (científic, social, econòmic, polític...) i que impliquen la 
necessitat d’ampliar al màxim la consulta dels recursos bibliogràfics i de documentació 
específica existents. 
 
Els principals recursos bibliogràfics i les diverses fonts d’informació disponibles que 
s’han utilitzat per desenvolupar la tesi han estat els següents:  
 

a) L’anàlisi bibliogràfica s’ha utilitzat de forma transversal al llarg d’aquest treball 
amb l’objectiu de definir el context teòric de la recerca, definir la metodologia a 
desenvolupar i fonamentar els continguts. Per aprofundir el marc teòric dels 
diversos corrents de pensament filosòfic i científic de l’ecologisme, així com per 
analitzar els processos de la seva integració en l’àmbit social, polític i de les 
administracions públiques s’han tingut en compte els diversos llibres, articles i 
treballs de recerca existents que s’ha consultat en les biblioteques universitàries. 
S’ha revisat l’abundant literatura existent, tant en l’àmbit internacional com al 
regional i local. Respecte a l’àmbit internacional s’ha recollit documentació 
disponible a les pàgines web de les institucions europees i de les cimeres i 
convenis internacionals, així com dels materials publicats per la Unió Europea, 
les organitzacions ecologistes internacionals i els nombrosos autors que han 
reflexionat sobre la influència de les polítiques ambientals globals a Catalunya.  
 

b) En relació al moviment ecologista, es va partir d’una selecció de bibliografia 
basada en les obres més orientades a la reflexió teòrica sobre el seu procés de 
creació i consolidació i la seva relació amb els moviments socials. D’altra banda, 
s’han consultat publicacions i documentació disponibles a internet de les 
organitzacions ecologistes d’on s’han pogut extreure les principals propostes 
alternatives que aquestes plantegen per promoure un canvi de model de societat.  
 

c) Pel que fa a l’àmbit regional i local, s’han presentat i sintetitzat diversos estudis 
que al llarg dels anys han analitzat les dinàmiques econòmiques i les 
transformacions territorials i ambientals que s’han produït a Catalunya a causa 
de les conseqüències dels impactes del model de creixement econòmic i 
industrial. L’anàlisi d’aquests impactes s’ha relacionat amb l’estudi dels 
processos de mobilització ecologista enfront del model ecològicament negatiu 
que s’ha desenvolupat a Catalunya 
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d) Per ampliar el coneixement de les transformacions, dels projectes i dels 
conflictes territorials que han tingut lloc a Catalunya, així com per analitzar el 
paper dels moviments socials en els processos de mobilització d’oposició a les 
polítiques públiques que tenen una incidència directa sobre el medi, s’ha fet un 
seguiment, conjuntament amb la consulta a la bibliografia específica sobre 
aquesta temàtica i dels recursos que es poden trobar a diverses pàgines web, de 
la publicació Anuari Territorial de Catalunya, publicada per la Societat Catalana 
d’Ordenació del Territori (SCOT).  
  

e) Per conèixer la progressiva integració de l’ecologisme i la sostenibilitat a les 
polítiques públiques de les diverses administracions relacionades amb aquesta 
temàtica s’han consultat, entre d’altres: les memòries del Departament de Medi 
Ambient (fins al 2002) i del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat 
(entre el 2003 i el 2010), les memòries de la Diputació de Barcelona, i els 
materials de treball utilitzats en els processos de l’Agenda 21 de Barcelona 
publicats pel Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de 
Barcelona. També s’han consultat els estudis i informes sectorials publicats per 
altres departaments de la Generalitat de Catalunya relacionats amb el medi 
ambient i la sostenibilitat, així com les seves pàgines web institucionals.  
 

f) L’anàlisi documental s’ha complementat amb la meva experiència professional i 
investigadora al llarg de 20 anys en què he pogut recollir i aportar les 
aportacions de la bibliografia especialitzada, les relacions personals amb 
investigadors i pensadors relacionats amb el medi ambient, amb les 
organitzacions ecologistes, les entitats del tercer sector social, els moviments 
socials i de la documentació a la qual he tingut accés al llarg de la meva praxi 
professional.  
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2. DIVERSES PERSPECTIVES RESPECTE LA INTERPRETACIÓ 
DE LA NATURA  
 
En aquest capítol es planteja analitzar quines són les arrels de l’ecologisme tenint en 
compte la dificultat que des de la història de les ciències socials es té per centrar el 
debat sobre els seus orígens i la seva evolució com a ciència, a causa de la relació entre 
la ideologia i el paradigma científic predominant en cada moment històric. Sovint, la 
interpretació científica ha servit de justificació de l’estructura social, econòmica i 
política de cada moment. 
 
No es tracta ara i aquí de desenvolupar una cronologia de fets històrics i científics que 
relacionin el medi ambient amb les ciències socials sinó de reflexionar sobre com les 
diverses interpretacions de la natura i la seva relació amb la ciència, la teologia i la 
teoria política i social han tingut una influència en la consolidació del pensament 
ecologista actual. Es pretén descriure el procés que ha permès que actualment l’ecologia 
sigui una ciència transversal que apliquen la majoria d’ideologies en la seva praxi 
política i que en funció de la seva concepció econòmica i social de la societat, la natura 
pot utilitzar-se de dues maneres contradictòries, ja que s’ha consolidat un model dual de 
societat on, per una banda, trobem com els defensors del model capitalista de producció 
defensen que la natura és un element més del capital sotmès a la lògica del mercat i, per 
l’altra, un corrent de pensament cada vegada més emergent que, davant l’evidència 
d’una sobreexplotació dels recursos i la crisi ambiental global, proposa un nou model de 
societat que posa en dubte el mite del progrés infinit i que es basa en un sistema de 
producció i consum sostenible.  
 
La historiografia no està exempta d’aquest debat sobre la interpretació de l’ecologisme 
en funció del corrent de pensament dominant en cada època. O’Connor (1997) planteja 
que s’han de descodificar les formes d’escriure la història en funció de la lògica de 
desenvolupament del capitalisme. Situa l’inici de la història ecològica a finals del segle 
XX, quan es produeix la capitalització d’una natura específicament capitalista en un 
context de lluites socials provocades per un canvi en les forces i les relacions de 
producció que necessita de l’explotació intensiva dels recursos naturals. Per a 
O’Connor, la història ecològica és l’estudi de com les accions humanes modifiquen la 
natura en funció del model econòmic imperant en cada moment i tenen una relació 
directa en la utilització i esgotament de les fonts d’energia i en els canvis geològics, 
atmosfèrics i climàtics que incideixen en la vida humana.  
  
Des de l’antiguitat s’ha desenvolupat una interpretació del cosmos fonamentada en una 
relació directa entre la natura i la societat humana en que la Terra ha estat creada per a 
l’ésser humà, on aquest és considerat com el centre de la creació. Aquest concepte ha 
consolidat un corrent de pensament que avui encara perdura i que justifica l’acció de 
l’ésser humà sobre la natura en funció de les seves necessitats de supervivència. 
Glacken (1996)1 reflexiona sobre aquesta relació entre l’evolució cultural de l’ésser 
humà i les conseqüències sobre el medi:  
 

“Ja en l’antiguitat, alguns pensadors consideraven el desenvolupament 
cultural en termes d’una sèrie d’estadis des d’un presumpte origen remot 

                                                 
1 El llibre original de Glacken és de 1967. En aquesta tesi s’ha utilitzat la traducció castellana, publicada 
el 1996.  
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fins al present, una manera de veure que implicava que les cultures poden 
ser enteses com a referències causals al medi físic; l’accent principal requeia 
en l’home, la seva ment, els seus sentits, les seves tècniques, la seva 
capacitat d’invenció, el qual el porta d’un estadi fins el següent en 
l’adquisició de les arts i les ciències” (Glacken, 1996:43-44).  

 
El concepte d’ecologia és fruit d’una evolució que ha arribat fins als nostres dies gràcies 
a les diverses aportacions de diversos pensadors que han intentat comprendre la relació 
entre la Terra i la vida humana i trobar resposta a la pregunta de la finalitat dels 
processos naturals. Si bé es considera al biòleg alemany Ernest Haeckel (1834-1919) 
com el primer que va utilitzar aquesta paraula l’any 1866, construïda sobre l’arrel grega 
oikos (casa, naturalesa) i logos (discurs, coneixement, característica) i que definia a 
l’ecologia com la totalitat de la ciència de les relacions de qualsevol organisme viu amb 
el seu entorn, que comprèn en un sentit ampli, totes les condicions d’existència 
(Haeckel, 1866). Altres historiadors consideren com a primer antecedent de l’ecologia a 
Carl Von Linné (1707-1778), amb el concepte d’economia de la natura, ja que és el 
primer científic que estudia les complexes interrelacions entre les espècies que tenen 
com a missió mantenir l’ordre i l’estabilitat en el món natural.  
 
En aquest segon capítol es planteja un recorregut sobre les diverses visions respecte la 
interpretació de la natura al llarg de la història, des dels clàssics grecs i romans fins a la 
consideració de l’ecologia com una part fonamental de la biologia amb la fundació de la 
British Ecological Society el 1913, primera societat d’ecologia que significa el primer 
pas per dotar-la d’un cos teòric i quantitatiu i que tindrà la seva continuïtat amb els 
estudis, el 1926, de Vladimir Vernadsky (1863-1945) sobre el concepte de biosfera i els 
d’Arthur Tansley (1871-1955), el 1935, amb la noció d’ecosistema que signifiquen la 
seva consolidació com a ciència.  
 
S’han tingut en compte quatre grans àmbits d’interpretació de la natura: 
 

1. La visió antropocèntrica de la natura, basada en la identificació de l’ésser humà 
com l’eix central que pot modificar i domesticar el medi en funció de les seves 
necessitats. 
 

2. El determinisme ambiental, que parteix de la idea que les característiques 
naturals del medi tenen una influència directa sobre l’evolució i particularitats de 
les societats humanes.  
 

3. La interpretació global de la natura des de la diversitat i la interacció, analitza els 
diversos corrents de pensament que al llarg de la història han plantejat una visió 
integral dels diversos organismes que formen part del medi.  
 

4. La visió política de la natura: la crítica del marxisme i l’anarquisme al model de 
producció i consum del capitalisme i de les desigualtats socials que provoca.  

 
2.1 LA VISIÓ ANTROPOCÈNTRICA DE LA NATURA 
 
L’antropocentrisme és un corrent de pensament que planteja clarament la subordinació 
del medi a l’ésser humà, on totes les manifestacions de la natura es consideren creacions 
per la seva felicitat i el seu benestar. Segons Granados (2010), al llarg de la història 
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podem trobar dos models d’aplicació de l’antropocentrisme: el pensament judeocristià i 
el científic-tecnòcrata, que justificaran la idea de què, per una banda, l’ésser humà és el 
responsable per mandat diví de completar i millorar la creació i que, per l’altra banda, a 
causa de la seva intel·ligència té uns drets i poders sobre la natura que li permeten 
dominar-la i transformar-la en funció de les seves necessitats. 
 
2.1.1 Les arrels filosòfiques de l’antropocentrisme 

 
El pensament antropocentrista que ha servit per justificar la major part dels 
comportaments de la humanitat respecte la natura té les seves arrels en els clàssics grecs 
i romans. Aristòtil (384-322 aC) incorpora un element clau en el futur desenvolupament 
de la filosofia i de la biologia, i posteriorment, de l’ecologia com a ciència: el concepte 
de propòsit de la natura, el fet que aquesta no fa res en va i que obeeix a una causa final. 
Glacken (1996) analitza aquesta idea de propòsit de la natura d’Aristòtil, incloent la 
relació de les plantes i els animals a les necessitats humanes:  
 

“La diversitat en les espècies animals es correspon amb la varietat de classes 
d’alimentació, ja que els hàbits alimentaris diferencien els modes de vida. 
La natura ha determinat aquests hàbits perquè l’espècie pugui obtenir més 
fàcilment els aliments triats. Les plantes estan destinades a servir les 
necessitats dels animals, i d’aquí podem inferir que a la vegada aquests 
existeixen per a l’home; els domèstics per a la seva utilització i com 
alimentació; els salvatges (si no tots) per menjar, vestit i diversos 
instruments” (Glacken, 1996:77). 

 
Aristòtil té una visió antropocèntrica de la natura en que existeix una causa final on 
l’ésser humà és el destinatari últim de tots els processos naturals. Aquesta visió 
aristotèlica ha servit de base perquè diversos corrents de pensament incorporin la figura 
d’un creador que ha dissenyat el món. Podem començar a veure els inicis del que serà el 
futur concepte d’equilibri natural. Aristòtil marca el camí per a la futura dualitat en la 
interpretació de la natura, des dels plantejaments teòrics que es fonamenten en el 
concepte d’equilibri del medi, posteriorment recollits en les teories de Vernadsky sobre 
la biosfera2 o de Tansley sobre ecosistema,3 fins a aquells corrents de pensament que 
han justificat el domini de l’ésser humà sobre la natura i que tenen la seva màxima 
expressió amb la revolució industrial.4  
 
L’antropocentrisme a l’Edat Mitjana representa un període de contradiccions respecte al 
tractament que el cristianisme dóna a la natura i al seu estudi: una visió que exalta 
l’amor a la natura i als éssers vius que hi habiten i un plantejament que la rebutja ja que 
pot allunyar a l’ésser humà de Déu.  
 
El corrent de pensament on l’ésser humà és el centre de la creació serà una constant en 
el cristianisme al llarg de l’Edat Mitjana. És el que White (1967) considera com la 
consolidació de la superioritat de l’ésser humà sobre la natura: 

                                                 
2 Per Verdansky la biosfera és una conceptualització de la vida terrestre concebuda com a totalitat. La 
zona terrestre on està concentrada la vida es considera com un sistema d’interacció. 
3 Tansley planteja, respecte el concepte d’ecosistema, que qualsevol àrea de la natura pot ser estudiada 
des del punt de vista d’interacció de factors diversos com poden ser els físics o d’hàbitat.  
4 Pensadors com Francis Bacon, Isaac Newton o Karl Marx han legitimat aquesta preponderància de 
l’ésser sobre la natura i han consolidat la concepció que la considera com un element útil als seus desitjos.  
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“La victòria del cristianisme occidental contra el paganisme consagraria la 
separació i la superioritat de l’home respecte la natura. Superioritat que es 
confon amb una hostilitat declarada respecte la vegetació i el més gran 
menyspreu envers els animals. Els homes d’aquesta època no dubten que el 
món ha estat creat per a ells i que la resta d’espècies estan subordinades a 
les seves necessitats” (White, 1967:1203-1207).  

 
Aquesta visió del paper de l’ésser humà respecte la natura conviurà amb d’altres que 
plantegen substituir la idea d’igualtat de totes les criatures, inclòs l’ésser humà, a la del 
domini il·limitat d’aquest respecte la creació.5 
 
El cristianisme desenvoluparà una visió de la natura segons la qual aquesta ha estat 
creada per a l’ésser humà i en què la seva missió és custodiar-la i administrar-la com a 
responsable davant Déu:  
 

“La idea de l’administració ha tingut un interessant paper en la història del 
pensament cristià en relació amb les altres formes de vida i fins i tot amb la 
natura inanimada; en anys recents s’ha invocat sovint en els legats per a la 
conservació i protecció de la natura, vinculant estretament l’administració 
amb la responsabilitat que un resident temporal a la Terra té envers la 
posteritat” (Glacken, 1996:167). 

 
Aquest plantejament el podem trobar al propi Gènesi, on es reflecteix aquesta 
semblança que l’ésser humà té amb Déu (“L’home està fet a la imatge de Déu”)6 i el 
designi d’aquest per tal que aquest domini la natura: “Sigues fecund i multiplica’t, i 
ompliu la Terra i domineu-la, i governeu sobre els peixos del mar i sobre les aus de 
l’aire, i sobre tota cosa vivent que es mou sobre la Terra”).7 En aquesta concepció, la 
natura ha estat creada per Déu en base a un designi diví, en un món ordenat, on l’home 
representa el paper diví per governar la Terra (Glacken, 1996:171). 
 
Aquesta situació predominant de l’ésser humà sobre la natura ja queda palesa a Filó 
(aproximadament 13 aC-50 dC) a l’obra Sobre la Creació, on reflexiona sobre el paper 
de l’ésser humà a la Terra i que explica pel fet d’aparèixer en el darrer lloc de la creació 
i es concreta pel seu domini sobre la natura basat en el fet de la seva semblança a Déu i 
a la seva intel·ligència. 
 
Per Glacken (1996), el paper de Déu en el cristianisme va més enllà del que planteja 
Plató com a creador, perquè l’ésser humà juga un paper molt més important en disposar 
de capacitat per modificar la natura en funció de les seves necessitats. Però al mateix 
temps es relaciona el pecat amb algunes de les manifestacions violentes de la natura 
quan es vol castigar l’ésser humà recordant, en certa manera, que aquest poder li ha 
estat concedit per Déu. Aquest concepte de pecat té a veure amb la Caiguda de l’home 

                                                 
5 Podem considerar a Sant Francesc d’Assís com a representant d’aquest corrent de pensament quan 
planteja a la seva obra Lloances a les criatures, la igualtat sobre tots els éssers quant a criatures de Déu.  
6 Gènesi, 1:27. 
7 Gènesi, 1:28 
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en pecar8 i amb el fet que a partir d’aquest moment haurà de viure en un món hostil, un 
concepte molt allunyat de la interpretació clàssica de l’envelliment natural de la Terra.  
 
El període de convivència i de fusió de les idees filosòfiques i científiques que provenen 
de l’Islam amb les cristianes que va perdurar al llarg dels segles XII i XII, es trenca a 
partir del segle XIV. Aquesta ruptura es produeix quan la teologia cristiana comença a 
no tenir en consideració la raó, l’observació i l’experimentació. Es consolida la 
dicotomia entre filosofia i teologia. Es tracta d’un pas endarrere que provoca que la 
ciència es supedita a la teologia (Glacken, 1996).  
 
2.1.2 El paper de la geografia en la consolidació de la visió antropocèntrica del 
món 

 
La influència de la religió a l’Edat Mitjana s’estén a totes les ciències, incloses la 
geografia i la cosmologia, i es caracteritza per deixar de banda gran part dels 
coneixements acumulats pel món grec i romà basant-se en la interpretació de les 
Escriptures. En els segles XI, XII i XIII comencen a desenvolupar-se canvis en la 
descripció geogràfica, però encara depenia de les interpretacions bíbliques i de les 
referències a autors clàssics com Heròdot (484 aC-425 dC). Segons Edson (1999), es 
van adaptar els mapes dels autors clàssics, que eren representacions ideològiques del 
món, als incipients descobriments geogràfics molt limitats per les tècniques del 
moment. El descobriment d’un manuscrit de la Geografia de Ptolomeu (100-170) el 
1295, i la seva posterior traducció al llatí el 1406, significà (malgrat les seves 
imperfeccions) un impuls per a la cartografia i un suport per als nous descobriments 
dels portuguesos i espanyols al segle XV, i va consolidar la geografia com a instrument 
fonamental del procés d’expansió i del domini polític i econòmic d’Europa. Encara no 
podem parlar de geografia com a ciència pròpiament dita; la paraula que millor defineix 
l’essència d’aquesta futura geografia era “cosmografia”, amb la que es van publicar 
molts tractats amb aquest títol, basats en les obres d’Estrabó i Ptolomeu (Unwin, 
1995:97).  
 
Segons Unwin (1995), les posteriors aportacions d’autors com Copèrnic (1473-1543), 
amb la seva obra De revolutionibus, es planteja una concepció revolucionària del 
moviment planetari que contradiu els plantejaments clàssics, demostrant que la Terra no 
és el centre de l’univers sinó que girava al voltant del Sol amb la resta de planetes; 
Roger Barlow , a la seva obra Geographia (1540-1541), Richard Hakluyt (1522-1616) i 
Samuel Purchas (1577-1626) van consolidar la geografia com una disciplina acadèmica 
oficial i la seva importància com a instrument polític i comercial.  
 
Altres autors, com Sebastian Münster (1488-1552), van tenir la funció d’enllaçar les 
teories antigues amb els nous coneixements que aportaven els descobriments de 
l’expansió europea. A la seva obra Cosmographia Universalis (1507), Münster va més 
enllà de la utilitat pràctica de la geografia i de les interpretacions religioses que fins a 
aquella època havien caracteritzat l’estudi de la natura. L’ésser humà i la seva 
civilització modifica el medi creant ciutats i canviant els cultius. Aquest procés té unes 
implicacions que formen part del designi diví. Malgrat les referències a la creació per 
part de Déu, el model de geografia és més descriptiu que teològic i aporta la reflexió 
                                                 
8 En el segon capítol del Gènesi el càstig que rep l’home pel seu pecat és provocat pel seu intent 
d’igualar-se a Déu i té conseqüències negatives en trencar la relació idíl·lica de l’home amb la natura 
(Glacken, 1996).  
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que el canvi que es provoca en el medi forma part de la història cultural (Glacken, 
1996).  
 
A mitjans del segle XVI ens trobem amb dues concepcions sobre la utilitat de la 
Geografia: les cosmografies astronòmiques i matemàtiques basades en les obres de 
Ptolomeu i Eratòstenes (284-192 aC), utilitzades per navegants i científics i les 
geografies més de caire descriptiu en la línia d’Heròdot (484-425Ac), Estrabó (65 aC-20 
dC) i Sebastià Münster. Tal i com apunta Capel (1974) a l’estudi preliminar del llibre 
Geografia General de Vareni, aquesta dualitat serà una constant fins el 1519, quan 
l’espanyol Martín Fernández de Enciso (1470-1528) publica la seva obra Summa de 
Geographia, considerada com el primer manual espanyol de geografia i com la primera 
obra científica general on es dóna notícia del Nou Món. Aquesta obra es divideix en 
dues parts: una Geografia astronòmica o nàutica (inspirada en la Syntaxis de Ptolomeu) i 
una Geografia descriptiva o regional. Segons Capel (1974), aquesta divisió de la 
Geografia apareix de forma semblant en nombroses obres posteriors al llarg del segle 
XVI i a principis del XVII en llibres com Introductio in Universiam Geographiam 
(1624), de Felipe Clüver (1580-1622) i a Parallella Geographiae (1648) del jesuïta 
francès Philippe Briet (1603-1649), on l’autor planteja que la Geografia té una part de si 
mateixa i un altra que incorpora d’altres ciències com l’astronomia, la geometria i 
l’òptica.  
 
Al llarg d’aquest període, la Geografia conserva una clara influència de la teologia així 
com de les idees aristotèliques de la natura. El món es concebia com una creació de la 
voluntat divina i tots els fenòmens terrestres com a expressió de la seva voluntat. Les 
cites de la Bíblia i dels autors clàssics servien per demostrar, i amb freqüència per 
justificar, aquesta voluntat divina. Pensadors com Francis Bacon (1561-1626) plantegen 
la necessitat de compaginar la religió amb la recerca del coneixement pel control de la 
natura per part de l’ésser humà. Els descobriments geogràfics fan necessària una nova 
visió de la ciència per adaptar-se al constant recull d’informació que arriba per part dels 
descobridors que impulsaran una concepció més empírica de la realitat.  
 
El paper de la geografia serà cabdal perquè la ciència aprofundeixi en l’estudi de la 
natura. Podem considerar a Bernhard Vareni (1621-1650) qui delimita la geografia de la 
natura i obre el camí per a l’estudi d’aquesta d’una forma independent de la cartografia. 
Tal i com planteja Unwin (1995), Vareni a la seva obra Geographia generalis (1650) 
relaciona la geografia amb els avenços científics i aporta la utilització de les 
matemàtiques aplicades a la interpretació del medi, així com el seu propòsit d’elevar la 
geografia a la categoria de ciència plantejant la distinció entre geografia general i 
especial o regional. La geografia general està relacionada amb els mètodes científics 
basats en la lògica i la demostració; la geografia especial o regional es basa en 
l’experiència i l’observació i tan sols mitjançant l’estudi teòric de la geografia general 
és possible desenvolupar l’estudi de l’especial o regional. Vareni, representant de la 
concepció del món copernicana, dels coneixements del mon clàssic grec i romà i de 
l’experiència que aporten les expedicions i viatges europeus, significa el precedent més 
immediat de la moderna ciència geogràfica a què posteriorment donarà impuls 
Alexander de Humboldt (1769-1859). Vareni, a banda d’acceptar les idees de Copèrnic, 
inclou les de la física moderna, fet que serà focus d’atenció per a Isaac Newton (Unwin, 
1995).  
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L’expansió va permetre viatges on hi participaran naturalistes que van contribuir al 
coneixement de la gran diversitat de cultures, plantes i animals i a la reflexió sobre la 
gran diversitat geogràfica del món. A la segona meitat del segle XVII es va consolidar 
l’activitat científica des d’una perspectiva moderna (López Piñero et al., 1989) i que va 
significar la proliferació de la necessitat de classificació de la gran quantitat d’espècies 
de móns desconeguts fins llavors. Les ciències, com ara les matemàtiques, la física i 
l’astronomia avançaren al mateix temps que el pensament dominant cercava 
metodologies que poguessin conèixer la realitat a partir de les proves disponibles al seu 
abast. Unwin (1995) distingeix dos grans corrents de pensament: 
 

“Les respostes a aquesta qüestió (conèixer la realitat) es dividien, a grans 
trets, en dos camps: els racionalistes seguidors de Descartes (1596-1650), 
Spinoza (1632-1677) i Leibniz (1646-1716), per als quals la clau del 
coneixement estava en la reflexió racional i en el fet de que en tota 
investigació empírica s’hi troben principis metafísics; i, aquells que, com 
John Locke (1632-1704), George Berkeley (1685-1753) i David Hume 
(1711-1766), que advocaven per l’empirisme i confinaven la comprensió als 
límits de l’experiència humana” (Unwin, 1995: 106).  

 
2.1.3 El capitalisme com a agent transformador del medi 

 
A finals del segle XVII predomina la idea cartesiana que el poder del coneixement ha de 
servir a l’ésser humà per controlar el medi, que el consolida com a modificador d’aquest 
i del concepte antropomòrfic de la natura. L’ésser humà podia modificar i alterar la 
natura segons les seves necessitats. Descartes aporta a l’estudi de la natura les 
possibilitats de la ciència el progrés de la humanitat mitjançant un coneixement de caire 
pràctic que supera el model filosòfic que impera a les escoles en aquella època. 
Incorpora l’entusiasme positiu per la ciència en base al concepte de progrés, que posava 
ordre a una natura desordenada que havia de ser domesticada en un context de millora 
de les tècniques de cultiu i d’adaptació dels espais naturals en funció de les necessitats 
del sistema econòmic basat en l’expansió. La visió teològica de la natura s’adapta de 
forma progressiva al paradigma científic imperant. Tal i com planteja Glacken (1996), 
per Matthew Hale (1609-1676) l’ésser humà actua com a administrador de Déu sobre la 
Terra; és un ésser que ordena el que seria un caos sense la seva intervenció. L’ésser 
humà té un paper dominant i de domesticació respecte la natura. 
 
La fundació de la Royal Society de Londres (1660) i de l’Académie des Sciences de 
París (1666) significa que la ciència geogràfica es troba en un context en què el seu 
paper encara estava orientat a la identificació i classificació dels organismes coneguts. 
La geografia encara tindrà, al llarg del segle XVII, utilitat com a suport al comerç i als 
governs de les grans potències europees en plena fase d’expansió.  
 
El corrent de pensament dominant al segle XVIII es basava en la justificació del progrés 
de la humanitat i en el paper actiu de l’ésser humà com a agent modificador de la natura 
mitjançant del desenvolupament i l’expansió de la civilització a causa de les migracions 
i el cultiu dels nous territoris conquerits. Autors com Montesquieu (1689-1755), 
Rousseau (1712-1778) i Voltaire (1694-1778), ja havien reflexionat sobre la idea del 
progrés que provocava que algunes nacions avancessin en detriment d’altres que no 
havien pogut aprofitar les oportunitats que el sistema capitalista posava al seu abast. Tal 
i com apunten Cano, Cendra i Stahel (2005), el món es converteix en una mercaderia, en 
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una propietat que permet l’expansió del capitalisme i tractar a la natura com una 
mercaderia més: 
 

“Per començar, cal relacionar l’antropocentrisme amb l’auge del poder 
burgès i la seva percepció del món com a una immensa propietat. El planeta, 
pensat com a un dipòsit gegantí de matèries primeres, és un bé que està a 
disposició dels humans, en especial dels occidentals que es veuen a si 
mateixos com a éssers superiors, capaços de portar la civilització a la resta 
de pobles salvatges” (Cano, Cendra i Stahel, 2005:41).  

 
El segle XIX significarà una ruptura respecte al concepte que sobre el medi i la 
influència de l’ésser humà es tenia fins al segle XVIII. Es produeixen canvis en el 
control del planeta provocats per la necessitat del sistema capitalista d’incrementar la 
seva presència arreu del món. L’imperialisme sorgeix dels grans impulsos comercials, 
industrials, financers, científics, polítics, intel·lectuals, religiosos i humanitaris d’una 
Europa que mitjançant les grans expedicions científiques, augmenta el seu coneixement 
sobre la distribució geogràfica de les espècies vives i la seva evolució al llarg del temps 
(desenvolupades per Charles Darwin). Aquest context de canvis socials i econòmics van 
impulsar el progrés científic i les interrelacions de les diverses ciències com ara la 
física, la química i la biologia (Deléage, 1993:45). 
  
Per Deléage (1993), l’expansió i domini occidentals es consolida a la segona meitat del 
segle XIX mitjançant l’augment de les expedicions científiques amb el suport dels 
governs europeus i la seva potència tècnica. Tal i com recull aquest autor, l’interès 
científic està relacionat amb els interessos econòmics de les grans potències 
imperialistes: Caterina II de Rússia dóna suport a les expedicions a l’Àsia central i 
Sibèria per desenvolupar un inventari dels seus recursos naturals, James Cook explora el 
Pacífic i posteriorment Amèrica del Nord; Bougainville i La Pérouse viatgen a Oceania; 
Carles III finança missions botàniques per establir el balanç dels recursos vegetals de 
l’Amèrica espanyola.  
 
Es produeix una canvi significatiu en la percepció de l’antropocentrisme que havia 
dominat la relació de l’ésser humà amb el medi: la idea que l’ésser humà s’ha desfet del 
lligam religiós que justifica el seu poder sobre la natura, dóna pas a una confiança cega 
amb la tecnologia i en el capitalisme que li permetrà creure que és capaç de dominar el 
medi: 
 

“Com ja hem dit, la possibilitat d’expansió i domini es produeix mercès a la 
seva potència tècnica. Un poder en aparença omnipotent que contribueix 
també a forjar sòlidament la idea que l’home s’ha desfet dels lligams divins 
i naturals per alçar-se victoriós per sobre de tot el que se li oposi, en especial 
per sobre de la natura. Ara el progrés té via lliure i per això l’home pot 
sentir-se orgullós de la seva obra, de la seva potència, de la seva raó. El món 
li pertany de ple dret tot i pugui extreure’n, mitjançant el seu treball, és la 
seva propietat” (Cano, Cendra i Stahel, 2005:42). 
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2.2 LA INFLUÈNCIA DEL MEDI EN L’EVOLUCIÓ DE LES 
SOCIETATS HUMANES: EL DETERMINSIME AMBIENTAL 
 
Tal i com plantegen Boada i Saurí (2002), el segle XVII representa un canvi fonamental 
en la interpretació de la natura a occident. La visió teològica, tal i com s’ha comentat a 
l’apartat anterior, perd protagonisme i el determinisme ambiental d’arrels hipocràtiques 
guanya influència gràcies a escrits de pensadors com Montesquieu (1689-1755) que 
plantegen que el clima té una influència decisiva en el model d’organització social. 
 
2.2.1 La relació entre el medi i l’organització social 
  
Plini (23-79 dC), a la seva obra Història natural (77 dC), recull una part important de 
les aportacions que Hipòcrates (460-377 aC) va escriure en l’obra Aires, aigües, llocs 
sobre la relació entre les condicions climàtiques i la seva influència sobre el 
comportament i les característiques físiques dels pobles. Segons Glacken (1996), 
Hipòcrates analitza diverses correlacions entre les característiques dels pobles i les del 
medi natural on habiten i aporta la reflexió, per primera vegada, de l’estreta relació entre 
medi natural i cultura. Es pot considerar que es tracta de la primera formulació de la 
idea d’influx ambiental. L’aportació de Plini va més enllà de les reflexions d’Hipòcrates 
i assegura que les diferències racials es basaven en causes climàtiques. La seva teoria 
tindrà una influència fonamental al llarg de l’Edat Mitjana i posteriorment en 
l’explicació de les relacions entre cultura i medi per part del determinisme ambiental.9 
 
Els descobriments geogràfics tenen una influència cabdal en els estudis d’Eratòstenes 
per canviar la concepció tradicional que la Terra era un cercle pla envoltat d’un oceà i es 
concreten en el desenvolupament d’un sistema de latituds i longituds que servirà per a la 
primera mesura del globus. Posteriorment, Estrabó posa en dubte la idea de designi i 
planteja que les relacions entre clima i cultura depenen de les circumstàncies i de la sort, 
malgrat que reconeix que el clima, en alguns casos, pot tenir alguna influència però 
afegeix altres condicionants com ara les institucions i l’educació. Precisament un dels 
objectius de la seva obra Geografia és contribuir a la millora del govern i 
l’administració. Una de les aportacions clau d’Estrabó és el fet que la geografia serveix 
per orientar les polítiques públiques (Unwin, 1995:84).  
 
Malgrat que Estrabó planteja aquesta raó de ser de la geografia des de la perspectiva del 
poder militar (ha de servir als dirigents per conquerir més territoris), aquest concepte 
d’utilitat de la geografia per finalitats militars perdurarà al llarg del temps i servirà 
d’instrument a l’expansió colonial europea. Ptolomeu incorpora la matemàtica com a 
element d’anàlisi geogràfica: els seus estudis sobre la divisió de la Terra en regions i 
delimitar les seves longituds i latituds permeten projectar al món conegut en una 
superfície plana que “servirà com a atles de referència pel món europeu fins a les 
exploracions portugueses dels segles XV i XVI” (Unwin, 1995:86), tot i que els seus 
càlculs eren inexactes a causa dels coneixements científics de l’època.  
 

                                                 
9 El determinisme ambiental planteja que les institucions de les societats humanes es poden explicar en 
funció de l’entorn natural en què s’han desenvolupat. El determinisme ambiental té una interpretació de la 
natura i la cultura com a entitats separades, la primera modelant la segona.  
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Plotí (205-270 dC) aporta una visió de la natura que es pot considerar precursora de la 
teoria darwiniana10 en incorporar la lluita i el conflicte a com element vertebrador de la 
convivència de l’ésser humà amb el medi. El cosmos i la Terra no són producte del 
designi ni de la casualitat sinó de la mateixa diversitat de la natura, on tots els seus 
integrants són necessaris i es complementen, és el concepte de plenitud:  
 

“El principi de plenitud, esbossat ja en Plató i desenvolupat per Plotí, mostra 
la notable preocupació dels pensadors occidentals per la fertilitat de la 
natura, tan fàcil d’observar en la multiplicació de la vida vegetal, dels 
insectes i dels animals més petits. Més tard, el principi de plenitud 
proporcionarà una base per a conclusions pessimistes respecte la capacitat 
de la Terra per suportar una indefinida multiplicació de la vida, i, en 
conseqüència, portarà a pensar en frens naturals o artificials a la fertilitat 
natural, amb idees com guerra, infanticidis, malalties o plagues. El seu 
costat optimista es revela en l’entusiasme amb què la riquesa, varietat i 
plenitud de la vida són afirmades com a manifestació de l’ordre còsmic” 
(Glacken, 1996: 103). 

 
A principis del segle XVIII es produeix un canvi important en la concepció de la natura 
i del paper de la geografia que va significar el seu assentament com a ciència que 
facilita la proximitat de l’ésser humà a la natura i com a eina que permet conèixer millor 
el món per interpretar-lo i millorar-lo. Els avenços científics, el creixement geogràfic i 
econòmic europeu, així com la necessitat de descobrir nous espais que facilitin 
l’assentament de la cada vegada més nombrosa població europea significà un augment 
considerable de l’activitat agrària, la qual cosa va provocar canvis sovint catastròfics en 
el medi. La interpretació teològica de la natura perd força al llarg del segle XVIII, 
malgrat que el debat continuarà obert durant el segle XIX. Conviuran, encara que de 
forma desigual, dos corrents de pensament: la idea cristiana que l’ésser humà viu en una 
natura controlada per causes finals però que pot millorar-la i controlar-la (a imitació de 
Déu)11 i la que planteja que la natura està dominada i cultivada per l’ésser humà, 
subordinada a les seves necessitats econòmiques i polítiques. 
 
La pràctica i la teoria geogràfica van tenir el seu gran impuls amb l’obra Geografia 
Física (1802) d’Immanuel Kant (1724-1804) que aporta una concepció de la geografia 
com a ciència i la seva justificació teòrica. Estableix un vincle entre geografia i espai, 
per una banda, i història i temps, per l’altra. Segons Unwin (1995), una de les 
aportacions clau de Kant és la distinció que planteja entre diversos tipus de geografies: 
la geografia matemàtica (que estudia la forma, el volum i el moviment de la Terra i les 
seves relacions amb el sistema solar), la geografia moral (que explica els costums i 
característiques dels diversos pobles), la geografia política (que planteja que 
l’organització política d’un estat depèn del medi físic), la geografia comercial (que ha 
de servir per establir vincles de caràcter mercantil entre les nacions i regular el sistema 
econòmic) i la geografia teològica (que estudia com es transforma en funció del medi). 
                                                 
10 Darwin planteja que la natura “selecciona” aquells membres d’una espècie que estan millor capacitats 
per enfrontar-se als rigors de la vida. Herbert Spencer (1820-1903), filòsof evolucionista del segle XIX, 
afirma que la natura garanteix “la supervivència dels més aptes” (Unwin, 1995). 
11 Segons Glacken (1996), Leibniz (1646-1716) és un dels pensadors que mantindrà al llarg de la seva 
obra Discurs de Metafísica (1686) una visió crítica amb la concepció de la natura dels cartesians ja que no 
proporcionaven una explicació completa del món. Plantejava que la idea d’harmonia de la natura era una 
clara prova de l’existència de Déu. Va ser defensor de la necessitat de combinar la teologia amb la 
ciència.  
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Segons Unwin (1995), una de les grans aportacions de Kant a la geografia és el fet que 
aquesta ha de servir perquè les persones puguin orientar-se en el món, ja que ofereix una 
interpretació de la realitat molt més completa i integral que altres ciències i té un elevat 
valor pedagògic ja que permet disposar d’una estructura bàsica del coneixement. La 
geografia i la història cobreixen tot l’àmbit del coneixement: la geografia respecte a 
l’espai (s’ocupa dels sentits externs) i la història respecte al temps (els sentits interns).  
 
Montesquieu. a la seva obra l’Esperit de les Lleis (1748), relaciona l’organització social 
amb les característiques les físiques de l’entorn i climàtiques en la línia del que Boada i 
Saurí (2002) anomenen “determinisme ambiental d’arrels hipocràtiques”: 
 

“El determinisme ambiental (comprensible fins a cert punt en unes societats 
encara fonamental agràries i, per tant, molt dependents dels ritmes de la 
natura) gaudirà de força predicament durant aquest període i deixarà sentir 
la seva influència fins ben entrat el segle XX, sobretot en la disciplina 
geogràfica” (Boada i Saurí, 2002:33).  

 
 Aquesta relació entre medi físic i clima amb les causes socials té una influència amb 
l’interès entre la primera i segona meitat del segle XVIII respecte la medicina general i 
més concretament per Hipòcrates:  
 

“Sembla obvi que Montesquieu coneixia el pas referent al clima en la 
Política d’Aristòtil, i que la seva obra, com les de Tomàs d’Aquino i Bodín, 
pertanyent a un gènere que es remunta a Les lleis de Plató: un legislador o 
autor de lleis ha de conèixer la natura del seu poble i les condicions en què 
viu abans de rebre la legislació” (Glacken, 1996:523).  

 
El clima pot explicar, segons Montesquieu, les diferències culturals i, al mateix temps, 
la persistència en la cultura establint una vinculació directa entre les condicions 
geogràfiques i el sistema de govern.12 Explicaria el motiu de perquè algunes cultures 
han sobreviscut al llarg del temps sense canvis significatius. El determinisme de 
Montesquieu es pot considerar relatiu ja que deixa obert un espai de llibertat a la 
persona perquè considera que les males influències del clima i del medi físic es poden 
contrarestar mitjançant la intel·ligència i la voluntat. Segons Glacken (1996), el 
creixement de la població està relacionat amb el tipus d’alimentació i l’ús de la terra, en 
un context en què la natura proveeix de prous aliments no és necessari legislar la 
regulació de la població.13 Montesquieu és conscient de la relació directa entre la 
població i l’explotació dels recursos de la Terra, l’ésser humà ha d’intervenir sobre 
aquesta ja que els seus recursos són inesgotables.  
 
Rousseau (1712-17878) recull l’interès per què les lleis incloguin les condicions 
culturals i del medi. A la seva obra Emile (1762), planteja l’acostament de l’ésser humà 
a la natura mitjançant l’educació per formar als ciutadans i la necessitat de disposar d’un 
instrument que permeti conèixer millor el món per interpretar-lo i millorar-lo. Segons 
Glacken (1996), de la mateixa forma que Montesquieu, relaciona el clima natural amb 

                                                 
12 Montesquieu planteja que els països que han estat cultivats per l’ésser humà requereixen governs 
moderats que han de legislar lleis que ajudin al seu manteniment.  
13 En temps de Montesquieu estava molt estesa la creença de que s’havia de promoure el creixement de la 
població i que era urgent animar el seu creixement (Glacken, 1996).  
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la forma de govern: l’ésser humà assoleix la seva plenitud en els climes temperats, així, 
el despotisme és propi dels climes càlids, la barbàrie dels climes freds i el bon govern és 
característic dels climes temperats on les terres estan conreades per la mà de l’ésser 
humà. Rousseau és conscient que l’expansió colonial de les potències europees i la 
intervenció sobre el seu medi està provocant una certa uniformització cultural i racial 
que dificulta cada cop més la diferenciació entre els pobles de la Terra. 
 
Voltaire planteja que la teoria climàtica no pot explicar el canvi cultural. Per Glacken 
(1996), aquesta visió determinista no tenia en compte els processos històrics produïts 
per la religió, l’educació, les desigualtats, l’economia o les intrigues polítiques. No 
obstant això, Voltaire reconeix la influència del clima en alguns aspectes que tenien més 
a veure amb els contactes entre pobles i amb l’assimilació dels costums, de les cultures 
o de les formes de cultiu.14 David Hume (1711-1766) aprofundeix en aquesta anàlisi on 
el contacte entre els pobles és la causa dels canvis culturals i socials i no pels factors 
climàtics o ambientals. Hume no deixa totalment de banda l’explicació climàtica, ja que 
segons ell alguns costums d’alguns pobles són producte de la seva situació geogràfica i 
pot justificar que no tinguin la necessitat de desenvolupar ni la indústria ni el comerç.  
 
2.2.2 L’adaptació al medi i la selecció natural de les espècies 
 
El determinisme ambiental té en Thomas Malthus (1766-1834) i Charles Darwin (1809-
1882) els seus màxims exponents en reflexionar sobre com les especies poden canviar 
en funció del medi on habiten, superant la visió immobilista que havia predominat en la 
interpretació científica de la natura al llarg de la història. Charles Darwin va reflexionar 
sobre el concepte comunament acceptat que les espècies són permanents i immutables15 
i proporcionà un mecanisme per explicar com les espècies poden canviar: la selecció 
natural.16 Darwin (1983),17 a L’origen de les espècies (1859) es va basar en l’obra de 
Thomas Malthus Assaig sobre el principi de la població (1798) on, malgrat que 
s’ocupava de l’estudi de les poblacions humanes, planteja que és un principi general de 
la natura el fet que els éssers vius produeixen més descendents del que normalment 
poden sobreviure fins a la maduresa reproductora. A pesar d’aquesta capacitat 
reproductora, les poblacions adultes tendeixen a mantenir-se estables d’una generació a 
la següent. Es tracta d’una teoria ambiental relacionada amb el creixement de la 
població que planteja que pot haver una selecció entre els ascendents per decidir quins 
membres de l’espècie poden sobreviure i quins poden morir.  
 

                                                 
14 En aquesta línia, pensadors com Helvetius (1715-1771), Diderot (1713-1784) i Hume (1711-1766) fan 
una crítica al concepte de determinisme mediambiental més en la línia del “contagi” d’idees o formes 
d’entendre la vida. Per aquests autors, els pobles més aïllats no tenien canvis significatius en la seva 
cultura al llarg del temps (Glacken, 1996).  
15 Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) està considerat el primer pensador que va formular la teoria de 
l’evolució plantejant que els organismes s’adaptaven al medi i, en conseqüència, havien modificat la seva 
estructura conforme l’ambient anava canviant.  
16 La selecció natural és el procés pel qual els organismes millor adaptats al medi desplacen als menys 
adaptats a través de l’acumulació progressiva dels canvis genètics favorables al conjunt de la població al 
llarg de les generacions. Quan aquest procés es desenvolupa al llarg de moltes generacions pot arribar a la 
formació d’una nova espècie. Darwin planteja que els individus més aptes tenen una més gran probabilitat 
de sobreviure fins a l’edat reproductora i, per tant, de deixar descendents a les següents generacions 
(Darwin, 1983). 
17 El llibre original de Darwin és de 1859. En aquesta tesi s’ha utilitzat la traducció castellana, publicada 
el 1983.  
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Per a Malthus (1966),18 les forces de la natura actuen de forma constant per controlar la 
seva expansió. Tots els éssers vius tendeixen a incrementar la seva població en 
progressió geomètrica mentre que el seu subministrament d’aliments ho fa de forma 
aritmètica. En el moment en què no hi ha prou aliment per a la població es pot produir 
una catàstrofe. Aquesta tants sols es podria evitar mitjançant el control de la població ja 
sigui amb el control humà o amb processos ambientals que ajudin a frenar l’expansió de 
la població. Ni les guerres, les catàstrofes naturals o les malalties poden frenar aquesta 
expansió de la població19 i, per tant, és necessari que l’ésser humà emprengui accions 
preventives de restricció al creixement mitjançant l’abstinència sexual o el retard en 
l’edat del matrimoni fins que s’assoleixi un nivell de recursos suficient. El pessimisme 
de Malthus es fa extensiu al model de creixement industrial que predominava en la 
primera meitat del segle XIX, ja que afavoria l’augment de la producció de béns de 
consum i com a conseqüència comportava una degradació del medi natural. És un dels 
primers pensadors que posa en dubte les teories del progrés inevitable i necessari. 
 
Darwin (1983), a la seva obra L’origen de les espècies (1859), planteja la superació del 
determinisme geogràfic i de perfecció d’adaptació al medi i qüestiona la idea de creació 
simultània de la mateixa espècie en diversos punts de la Terra. En aquest llibre recull 
proves de l’evolució i descriu el mecanisme mitjançant el qual poden formar-se noves 
espècies, superant la idea tradicional que aquestes tenien unes característiques 
inamovibles que tenien la parella reproductora en el moment de la seva creació.20 La 
teoria darwiniana aporta un concepte clau per a la biologia que significarà un canvi de 
paradigma científic: la noció de canvi gradual dels organismes (inclòs l’ésser humà) al 
llarg del temps i el concepte de la seva adaptació al medi en què viuen. Els individus 
que constitueixen una determinada espècie ocupen el mateix nínxol ecològic on 
competeixen generalment pel mateix aliment i pateixen el mateix tipus de depredadors, 
a més a més de compartir el mateix codi genètic, que passa d’una generació a la 
següent:  
 

“A causa de la lluita per la vida, les variacions, sí són en algun grau 
profitoses per als individus d’una espècie, en les seves relacions 
infinitament complexes amb d’altres éssers orgànics i amb les seves 
condicions físiques de vida, tendiran a la preservació de tals individus, i 
generalment seran heretades per la descendència. La qual també posseirà 
així una més gran probabilitat de sobreviure, ja que dels molts individus que 
neixen d’una espècie qualsevol, tan sols un nombre reduït pot sobreviure. A 
aquest principi pel que cada lleugera variació, si és útil, és preservada, l’he 
anomenat amb el terme de selecció natural” (Darwin, 1983:81).  

 
Tal i com escriu Deléage (1993:56), per a Darwin aquesta lluita per l’existència 
revesteix tres formes: intraespecífica entre individus de la mateixa espècie, la 
interespecífica entre vàries espècies en un mateix territori, i la lluita amb el conjunt de 
factors del medi.  

                                                 
18 El llibre original de Malthus és de 1798. En aquesta tesi s’ha utilitzat la traducció castellana, publicada 
el 1966.  
19 Malthus (1966) va calcular que la població humana es podia doblar cada 25 anys, la qual cosa 
justificava la necessitat d’establir límits al creixement de la població. 
20 Aquest plantejament es basava en la idea que les espècies tenien característiques fixes i estables 
dissenyades per Déu. Malgrat que podien acceptar certa variació al llarg del temps, existien límits naturals 
a aquestes variacions o alteracions.  
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Un factor clau per a Darwin és la importància de la variabilitat inicial i aleatòria de la 
natura. A partir d’aquesta idea elaborà l’argument de lluita per a l’existència de tots els 
éssers orgànics, que considerava com l’aplicació de la doctrina de Malthus al regne 
animal i vegetal.  
 
La idea que existeixen diversos factors (recursos, depredadors, entorn...) que limiten la 
mida d’una població i que a causa que neixen més individus dels necessaris, tan sols en 
sobreviuen una part, els més adaptats al medi, no és única de Darwin. Segons Deléage 
(1993), Alfred Russell Wallace (1823-1913), a les seves exploracions per la conca de 
l’Amazones (en una zona geogràfica en què hi ha espècies que mai han mantingut en 
contacte entre si) estudiant la seva flora i fauna enuncià, el 1858,21 que tota espècie en el 
seu naixement coincideix en el temps i en l’espai amb una altra preexistent i aliada 
pròxima. Per a Deléage (1993), tant per a Wallace com per a Darwin les variacions 
actuen a escala individual i la selecció natural té lloc a les grans masses per mitjà 
d’interaccions dinàmiques. La supervivència d’una espècie no vindrà determinada 
només per les circumstàncies ambientals com ara el clima o l’altitud sinó per 
l’existència o absència del conjunt particular d’altres plantes i animals en la mateixa 
regió.  
 
Les idees de Malthus, Darwin i Wallace van influir en Herbert Spencer (1820-1903) qui 
afirma que la natura garanteix la supervivència dels més forts. Per Touchard (1990), 
l’aportació de Spencer consisteix en el desenvolupament d’una filosofia evolucionista 
aplicada en la que considera l’evolució natural com la clau per entendre la societat 
humana aplicant les lleis de l’evolució a l’estudi científic de la psicologia, la sociologia, 
la biologia, l’educació i l’ètica. Per a Spencer les societats, com les espècies, canvien en 
funció de les lleis científiques de l’evolució i és un organisme està sotmès a les mateixes 
lleis que els organismes vius. Aplica la noció biològica de la “supervivència dels més 
aptes” a les societats. Les modificacions que es produeixen com a conseqüència de la 
diferenciació social sobreviuen si s’adapten adequadament al medi. Si no ho fan acaben 
per desaparèixer. Malgrat que s’ha considerat a Darwin com l’inductor del concepte de 
“darwinisme social” és a l’obra de Spencer on podem apreciar més clarament aquest 
concepte en plantejar que les societats menys evolucionades acaben per integrar-se en 
d’altres més consolidades i complexes, en el que anomena progrés d’integració.  
 
La publicació de L’origen de les espècies de Charles Darwin el 1859 va significar una 
ruptura amb les interpretacions teològiques de la natura en el pensament geogràfic en 
els darrers trenta anys del segle XIX. Amb Darwin comença un període on pren 
importància l’interès per la comprensió de la relació entre les poblacions i el medi on 
habiten:  
 

“Més que ocupar-se bàsicament de l’evolució com a transformadora del 
temps, les consideracions clau de Darwin estaven relacionades amb els 
orígens de la variabilitat i el procés de selecció. Algunes interpretacions 
d’aquests temes van tenir una importància particular en les vastes àrees de la 
investigació i l’ensenyament posterior a la geografia: les relacions entre la 
població i l’entorn, la comprensió dels processos físics i la utilització de la 
regió com a objecte de la investigació geogràfica” (Unwin, 1995:133-134). 

                                                 
21 El 1858 Wallace va publicar un assaig anomenat Sobre la tendència de les varietats a apartar-se 
indefinidament del tipus original que va fer arribar a Charles Darwin on explicava els principis de la 
selecció natural, sense saber que aquest ja havia descobert aquest concepte (Deléage, 1993).  
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2.2.3 La geografia i la interpretació del paper de l’ésser humà en la transformació 
del medi 
 
A finals del segle XIX i principis del XX, les relacions entre el medi i la població es 
plantejaven des de dues grans perspectives de pensament: el determinisme ambiental i el 
possibilisme. Es pot considerar un dels primers intents per part de la geografia de trobar 
una interpretació de caire general. Friederich Ratzel (1844-1904), a la seva obra 
Antropo-Geographie (1882, 1891), planteja que l’activitat humana a la Terra estava 
determinada, en gran part, per la natura de l’entorn físic. Aquesta influència darwiniana 
és complementada per Ratzel afegint-hi la dimensió espaial que havien de caracteritzar 
la geografia basant-se en tres grans tasques a desenvolupar per aquesta:  

 
“Descriure les regions de l’ecumene22 i la distribució de la raça humana per 
ella; estudiar els moviments migratoris humans de tot tipus en relació a la 
seva dependència amb la Terra; i analitzar els efectes de l’entorn natural en 
el cos i l’esperit humà, tant en individus com en grups socials en el seu 
conjunt” (Unwin, 1995:135).  

 
Amb Ratzel, la geografia es consolida com a ciència que es dedica a estudiar els 
aspectes socials, econòmics, polítics i culturals de les societats tenint en compte la 
dimensió espacial i el paper actiu que té l’ésser humà en la transformació del medi. Les 
poblacions necessiten difondre les seves característiques culturals més enllà del seu 
medi original. Aquest contacte permet el seu desenvolupament i és el seu motiu de 
progrés.23 Aquest concepte va tenir una gran influència política i va servir per justificar 
la superioritat d’unes races sobre altres teòricament inferiors basant-se en la influència 
que l’entorn geogràfic podia tenir respecte al seu desenvolupament cultural i social.  
 
El possibilisme geogràfic planteja, en oposició al concepte de determinisme geogràfic, 
la idea que l’ésser humà, mitjançant la seva intel·ligència, no és un agent passiu davant 
el medi sinó que s’hi adapta i transforma i permet el seu desenvolupament. Segons 
Unwin (1995), Paul Vidal de La Blache (1845-1918) va ser el precursor de la geografia 
regional francesa i de l’estudi de la regió i la comarca com l’espai on es desenvolupen 
les relacions entre els fenòmens físics (medi) i els humans (gènere de vida) que donen 
lloc a un paisatge particular. A les seves obres Tableau Géographique de la France 
(1903) i Principes de Géographie Humaine (1922),24 planteja que una comunitat es 
desenvolupa en una regió que suposa l’espai natural que ofereix la natura, on l’ésser 
humà s’adapta mitjançant les tècniques, hàbits i costums que serveixen per assolir 
l’equilibri entre aquest i el medi. La regió és l’espai on es desenvolupa la civilització, on 
aquesta adaptació és la prova de la seva racionalitat la qual li permet, a causa de la seva 
adaptabilitat, habitar a pràcticament tots els llocs del món suplint les dificultats físiques 
i climàtiques.  
 

                                                 
22 En geografia humana es parla d’ecumene com els límits espacials de la vida potencialment habitable.  
23 Aquest concepte és el que Ratzel anomena “espai vital” (lebensraum) que estableix la relació entre 
espai i població que assegurava que l’existència d’un Estat quedava garantida quan aquest disposés de 
prou espai per atendre les necessitats d’aquesta població. Posteriorment aquesta teoria de l’espai vital fou 
adaptada pel Tercer Reich per justificar la seva política expansionista.  
24 Aquesta obra inacabada de Paul Vidal de la Blache va ser publicada a l’any 1922 pel seu deixeble 
Emmanuel de Martonne.  
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Segons Unwin (1995), els geògrafs alemanys Ferdinand Von Richthofen (1833-1905) i 
Alfred Hettner (1859-1941) van definir les bases de la geografia regional inspirada en 
Humboldt. Per a Richthofen la geografia estudia les diferències entre els diversos 
fenòmens relacionats causalment en diferents parts de la superfície terrestre i busca 
entendre les causes d’aquests fenòmens. Hettner defensa la idea que el paper principal 
de la geografia consisteix en salvar la distància que havia augmentat entre les ciències 
naturals i les humanes, és a dir, s’ha de situar l’ésser humà conjuntament amb els 
fenòmens de la natura. L’ésser humà forma part inseparable de les característiques de 
les regions. La geografia no ha de ser la ciència de la distribució local dels diversos 
objectes, sinó la de l’organització de l’espai.  
 
2.3 LA INTERPRETACIÓ GLOBAL DE LA NATURA: DIVERSITAT I 
INTERACCIÓ  
 
Al llarg de la història la interpretació de la natura i del paper central que s’havia atorgat 
a l’ésser humà com a centre de l’univers ha anat evolucionat des d’una concepció de 
caire teològic, que buscava un sentit diví al seu domini sobre el medi, cap a una 
interpretació més racional i científica que analitza la diversitat i les interaccions entre 
els organismes que formen part del món. Des dels clàssics grecs i romans, una sèrie de 
pensadors s’han plantejat la necessitat de desenvolupar un model global d’interpretació 
de la natura mitjançant un mètode d’anàlisi multidisciplinària que analitza les diverses 
relacions entre els organismes i sobre les conseqüències negatives que l’acció de l’ésser 
humà ocasionen sobre el medi.  
 
2.3.1 Els antecedents de la interpretació global de la natura: l’aportació dels 
clàssics grecs i romans sobre la influència de l’ésser humà sobre el medi 
 
Tal i com apunta Deléage (1993), sovint s’ha considerat a Aristòtil, Teofrast (372-287 
aC) i Plini (23-79 dC) com els precursors de l’ecologia moderna, malgrat que també 
podem trobar als diàlegs de Timeo i Critias de Plató (427-347 aC) reflexions sobre la 
natura que han tingut una certa influència en el pensament ecologista. L’aportació 
d’Aristòtil a la construcció d’un cos teòric de la ciència ecològica, segons Deléage 
(1993) es recull a l’obra de Buffon (1707-1788) al segle XVIII i a la d’Ernst Mayr 
(1904-2005) al segle XX:  
 

“Tant per les seves tècniques de descripció com per la font de les nocions 
utilitzades, Aristòtil reorganitza profundament les representacions de la 
natura, dels seus predecessors; va estendre l’inventari dels llocs i formes de 
vida, renova la idea de la pàtria de cadascun afegint l’estudi de les 
migracions; reclassifica als animals en vuit gèneres que tot just seran 
qüestionats abans de dos mil·lennis” (Deléage, 1993:26).  

 
Aristòtil representa el primer pas per aplicar a l’observació de la natura d’un procés de 
demostració i de tècniques d’investigació empírica, que va més enllà de la mera 
descripció que havia caracteritzat als pensadors anteriors i que es concreta a dues de les 
seves obres Història dels animals i Política.  
 
Teofrast va més enllà de l’anàlisi d’Aristòtil posant en dubte la interpretació teològica 
del propòsit de la natura i de la noció d’ordre que impregna la seva obra. A Història de 
las Plantes, Teofrast aporta nous conceptes en la recerca de la interpretació de la natura, 



Diverses perspectives respecte la interpretació de la natura 

 41

com els de coincidència o necessitat, i és conscient del desordre que es pot apreciar en 
certes manifestacions dels fenòmens naturals i que no es poden demostrar amb la 
percepció d’Aristòtil sobre la causa final o de propòsit de la natura. És un avenç 
significatiu en la necessitat de què la ciència ha de plantejar-se un mètode d’anàlisi 
científica, ja que Teofrast, que parla des d’un punt de vista biològic, és escèptic a 
propòsit de la validesa de les causes finals en la interpretació de la natura (Glacken, 
1996:80).  
 
De forma simultània al procés intel·lectual d’observar i d’interpretar la natura per part 
dels pensadors de l’antiga Grècia i Roma, en alguns d’aquests autors podem apreciar 
una reflexió respecte als canvis que la mà de l’ésser humà estava produint en l’entorn. 
Més enllà de la reflexió sobre el propòsit diví de la natura, la relació entre medi i cultura 
o respecte a si l’ésser humà és el seu destinatari final, trobem un reconeixement quan 
aquest, mitjançant l’agricultura, la ramaderia, la mineria o l’edificació de les ciutats, 
modifica i altera la natura en funció de les seves necessitats en un període de gran 
activitat política i comercial. Plató, a Critias, ja es planteja els canvis que s’han produït 
l’Àtica al llarg del temps en advertir que l’erosió natural i les activitats humanes –com 
la desforestació– poden, amb els seus efectes acumulatius, canviar amb el temps un 
paisatge (Glacken, 1996:140). 
 
Teofrast reflexiona sobre els canvis climàtics que s’han produït en determinats territoris 
per l’acció de l’ésser humà, plantejaments posteriorment recollits per diversos autors al 
llarg dels segles XVIII i XIX:25  
 

“En el món antic, Teofrast va ser un d’aquests estudiosos i es va fer dues 
preguntes que han resultat d’un extraordinari interès en els temps moderns. 
De quina manera difereixen les plantes cultivades de les silvestres? És 
possible per a l’home canviar el clima? Ambdues preguntes revelen, com la 
forma en què Plató tracta l’erosió, la curiositat per la capacitat humana de 
canviar les plantes i obtenir en el medi noves condicions que puguin 
afavorir o inhibir el seu creixement” (Glacken, 1996:146).  

 
Les aportacions d’Aristòtil i de Teofrast són fonamentals per a la futura evolució de 
l’ecologia, sobretot pel que suposa per les futures generacions i per l’augment dels 
coneixements de les ciències que fins aquests dos autors s’havien basat en el mètode de 
l’observació sense un aprofundiment en la reflexió. Per a autors com Deléage (1993) no 
hi ha dubte que la seva obra no ha significat una interpretació definitiva sobre la natura 
sinó que aporta el valor de la importància que implica el debat i la confrontació de les 
idees:  
 

“Les institucions de la ciutat-Estat exigien, per part dels ciutadans, 
l’experiència de la discussió i de la confrontació radicals. Les exigències 
d’aquests debats van afavorir l’auge de la recerca: la pròpia natura es va 
convertir en objecte d’investigació possible, en un marc conceptual que 
desbordava els procediments màgics dels antics grecs. Si existeix alguna 
filiació entre Aristòtil, Teofrast i l’ecologia moderna, és aquí on s’ha de 
buscar, en l’origen democràtic comú al debat polític i de la confrontació 
política” (Deléage, 1993:27-28). 

                                                 
25 Autors com Buffon plantegen que els canvis en les condicions de vida, principalment els canvis 
climàtics, poden provocar certes transformacions en els organismes (Deléage, 1993). 



Diverses perspectives respecte la interpretació de la natura 
 

 42 

 
Per Glacken (1996), la percepció de la natura per l’estoïcisme enllaça amb la concepció 
antropomòrfica que ja es fa palesa en Aristòtil i Teofrast i hi afegeix el concepte estètic 
davant la contemplació de la bellesa del paisatge. Ciceró (106-43 aC), a la seva obra De 
natura deorum, i altres autors estoics com Paneci (180-111 aC) i Posidoni (135-51 aC) 
incorporen el concepte de bellesa al d’utilitat de la Terra per a l’ésser humà. Això 
significa la introducció d’un enfocament etnològic, geogràfic, històric i biològic en 
l’estudi de la natura. S’incorpora la gènesi del concepte d’interrelació entre les diferents 
parts del cosmos.26 Una visió de la natura amb una perspectiva ecològica que té en 
compte l’harmonia del cosmos i que considera, des de la perspectiva estoica, que aquest 
té un autor, una divinitat que actua segons un pla establert i on la Terra és el centre de 
l’univers: 
 

“Són arguments que han tingut importants conseqüències en la història del 
pensament en relació a la natura i a la història natural: van donar un biaix 
utilitari a la interpretació del significat de tots els fenòmens naturals, un 
biaix que persistí a les teologies naturals fins a mitjans del segle XIX, 
malgrat que rebutjaren la idea que tota natura existeix per a l’home sol. 
Malgrat aquesta restricció, els productes de la natura s’estudiaren i 
interpretaren a la llum de la seva utilitat per a l’home” (Glacken, 1996: 86).  

 
L’epicureisme aporta una visió que posa en dubte el concepte d’una divinitat o 
providència com a generadora dels processos naturals i una interpretació de la natura 
allunyada de la intervenció divina. Les imperfeccions de la pròpia naturalesa humana i 
de la natura expliquen el seu plantejament:  
 

 “La vida humana és insegura. Pot ser que la natura sigui creadora, però, per 
a Lucreci, quan creà no ho va fer pensant en l’ésser humà. Aquesta 
enumeració de les errades de la Terra, com a prova de l’absència de designi, 
està basada en idees més generals. La imperfecció de la Terra com a mitjà 
per a la vida humana s’assumeix conjuntament amb el principi de plenitud: 
la combinació d’ambdues idees és la base per creure en la lluita per 
l’existència” (Glacken, 1993:95-96).  

 
Segons Lovejoy (1983), aquest concepte de plenitud ja es pot apreciar en Plató quan 
planteja que fer un món requereix la totalitat de les espècies. Tal i com planteja Glacken 
(1996) el concepte de plenitud, segons Lovejoy, significa que la natura tendeix cap a a 
la diversitat: 
 

“El principi de plenitud pressuposa, doncs, una riquesa, una expansió de 
vida, una tendència a omplir, per així dir-ho, els nínxols de la natura; conté 
implícit el reconeixement de la gran varietat de la vida, i potser la tendència 
a multiplicar-se” (Glacken, 1993:43).  

 
Per Glacken (1996), Lucreci (99-55 aC) incorpora el concepte d’envelliment de la 
Terra, un element clau en la geografia física, mitjançant els estudis d’erosió i 
sedimentació i les alteracions que provoca en el canvi climàtic. Lucreci, mitjançant 
l’observació directa de la natura, aporta la idea de les limitacions de la Terra per donar 
                                                 
26 Aquesta interrelació es basa en la percepció que el clima i el paisatge són resultat de la influència del 
Sol i d’altres estrelles. 
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cabuda a totes les necessitats de la humanitat.27 Tant els estoics com els epicuris, al 
marge del debat sobre la relació entre natura i divinitat, comparteixen la importància de 
l’ésser humà en modificar i alterar el medi, concepte clau que es desenvoluparà en el 
que posteriorment serà la ciència ecològica.  
 
La interpretació teològica de la natura tindrà una forta influència en els pensadors fins al 
final de l’era hel·lenista com s’aprecia en l’obra de Plutarc (46-120 dC) i dels escrits 
Hermètics.28 No obstant, la consolidació del comerç i la posterior colonització de moltes 
regions del Mediterrani van proporcionar importants coneixements geogràfics i 
cartogràfics que van impulsar els progressos de la geografia com a ciència. Persistirà la 
conjugació de l’anàlisi de la natura des d’una perspectiva de caire científic i de la seva 
interpretació teològica: 
 

 “Aquestes notícies topogràfiques i astronòmiques també estaven 
íntimament lligades a la tercera tradició, la teològica dels orígens de la Terra 
i les raons de l’existència humana sobre ella. De fet, poden contemplar-se 
com una combinació que despertà l’interès per l’astronomia per preveure 
actes humans i naturals a la Terra” (Unwin, 1995:80). 

 
Aquestes reflexions són fonamentals per a la interpretació de la mitologia que s’ocupava 
de les relacions entre l’ésser humà i el medi ambient ja que la Terra tenia un ordre i 
finalitat concebuts per un Déu i el medi ambient exercia un flux sobre l’ésser humà i 
que aquest podia modificar-lo.  
 
Unwin (1995) considera que en la Geografia d’Estrabó es poden trobar els antecedents 
a Heròdot i Hipòcrates i que aquest recull el concepte d’Hipocràtes què la natura tendeix 
a l’equilibri, és ordenada, regular (ja que es regeix per lleis) i harmònica. Incorpora 
d’Heròdot el concepte que la natura impregna la cultura dels pobles i la seva capacitat 
per adaptar-se al medi. L’obra d’Estrabó va més enllà de l’enfocament de caire 
cartogràfic de la Guia Geogràfica de Ptolomeu (85-165 dC) ja que recull, amb un 
enfocament científic la descripció del món habitat conegut des d’una triple perspectiva: 
física, econòmica i humana. Significa un trencament amb la concepció de la geografia 
de la seva època ja que incorpora l’astronomia, la geometria i la física com a element 
d’anàlisi basant-se en la mesura de la circumferència terrestre d’Hiparc (194-120 aC), la 
taula climàtica de Posidoni i la definició de zona terrestre.  
 
2.3.2 L’evolució del pensament de l’Església en la interpretació de la natura  
 
Glacken (1996:187-188), planteja que al llarg del període patrístic29 van conviure els 
darrers brots de la filosofia antiga representats pel platonisme i el neoplatonisme30 amb 
els primers plantejaments filosòfics del cristianisme. Els anomenats pares de l’Església 
acceptaren les argumentacions que sobre la natura i el designi diví sostenien els 
pensadors grecs i romans. Es produeix un procés d’assimilació de les teories sobre 
                                                 
27 Aquesta reflexió sobre les limitacions de la Terra per donar cabuda a totes les necessitats de la 
humanitat va influir en els treballs de camp del geòleg Charles Lyell (1797-1875) i en la seva obra 
Principis de geologia. Darwin es va endur el primer volum d’aquesta obra en el seu viatge amb el Beagle.  
28 Escrits probablement del segle III dC atribuïts a Hermes Trismegist, on es recull la idea que l’ésser 
humà ha estat creat per Déu per dominar la Terra (Glacken, 1996: 100). 
29 El període patrístic comprèn des del 100 dC fins aproximadament el 750 dC.  
30 El neoplatonisme significa una corrent de pensament que renova la filosofia de Plató i té com a 
principal exponent a Plotí. Seguirà vigent en el món cristià principalment amb Sant Agustí (357-430 dC). 
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geografia, astronomia i cosmologia que dominaven el paradigma científic fins aquella 
època. En aquest període de transició, l’observació de la natura serveix com a prova que 
la natura és fruit d’un pla diví amb l’objectiu de beneficiar a l’home. S’obre una línia de 
pensament que adopta les idees clàssiques d’utilitat de la Terra, que té el seu exponent 
en Lactanci (245-325 dC), i que planteja que l’ésser humà assumeix el paper de portar a 
terme els designis de Déu en deixar en mans d’aquell els canvis a la natura. Per a 
Lactanci la natura és millorada per l’acció de l’ésser humà en l’acompliment dels 
designis del creador. La interpretació de l’acció negativa de l’ésser humà sobre la natura 
per part dels pensadors cristians també recull part del pensament clàssic respecte a la 
importància del medi social i cultural quant a la influència sobre la natura. Orígenes (c. 
185-224 dC) planteja que l’ésser humà pot perjudicar la natura amb les seves accions 
degut a causes culturals o de les limitacions del mateix medi i al fet de que Déu, al llarg 
dels temps, ha deixat en mans de la seva ment el domini de la vida a la Terra (Glacken, 
1996).  
 
La defensa de la creació amb una base fonamentada en l’observació de la natura31 per 
explicar l’origen del món es consolida amb les aportacions de Sant Basili (c. 331-379 
dC) i Sant Ambròs (340-397 dC), predecessors de Sant Agustí (354-430 dC). El seu 
pensament té com a objectiu comú demostrar la superioritat del cristianisme enfront el 
pensament pagà però integrant en la mesura del possible les aportacions clàssiques de la 
filosofia, la geografia, la biologia, la història natural i la teologia. Glacken (1996) 
reflexiona a l’entorn dels seus respectius hexàmers la utilització de les aportacions dels 
clàssics per adaptar-les a la visió del món del cristianisme:  
 

“L’Hexameron de Sant Basili és un compendi de ciència i història natural 
clàssiques organitzades a l’entorn d’un principi cristià; és, de fet, un ric 
dipòsit de ciència antiga, ara al servei de la religió cristiana” (Glacken, 
1996:202).  

 
Es pretén trobar proves de l’origen diví de la Terra integrant en el seu discurs el 
concepte clàssic d’utilitat de la natura des d’una doble perspectiva: la necessària 
col·laboració d’aquesta amb l’home32 i la reflexió que li ha de servir per conèixer millor 
a Déu. Per Glacken (1996), Sant Agustí comença a delimitar el que serà el pensament 
cristià respecte la natura, que posa en un primer pla a Déu en el procés de creació i 
d’interpretació de la natura deixant en un segon terme l’ésser humà i la perspectiva 
utilitària que fins ara havia impregnat el pensament cristià. Planteja una gradació en 
l’ordre de la natura on l’ésser humà queda relegat a un paper de col·laborador necessari 
de l’obra de Déu i les coses vivents ocupen una posició més alta a las que no tenen vida, 
i entre els éssers vivents, els sensitius, com els animals, són superiors a les especies 
vegetals (Glacken:1996).  
 
L’aportació de Sant Agustí, segons Glacken (1996), marcarà el futur de la relació de 
l’ésser humà amb la natura en el cristianisme fins pràcticament els segles XI i XII 
caracteritzada per la importància de la teologia en l’estudi d’aquella ja que la creació 
s’entén com un procés de revelació divina, una concepció de l’home marcada per la 

                                                 
31 Aquesta observació de la natura per justificar la creació es fonamentava en les aportacions d’Aristòtil, 
Plató i Virgili (Glacken, 1996).  
32 Sant Ambròs afegeix el concepte clàssic que l’home és l’aliat de Déu en la millora de la Terra 
(Glacken, 1996). 
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seva condemna com a ésser que ha caigut en el pecat i la maldat i la necessitat de 
reconèixer la seva humilitat i insignificança en el cosmos.33  
 
Tal i com planteja Glacken (1996), és a partir del segle XI que es recupera, gràcies a 
Sant Bernat (1091-1153) i Sant Francesc d’Assís (1182-1226), el concepte de 
reconèixer la bellesa de la natura associada a l’obra de Déu i la idea de l’home com el 
seu col·laborador, allunyada de l’antropocentrisme anterior. El paper de l’ésser humà és 
el de transformar i millorar la creació per honrar Déu. Sant Francesc d’Assís significa 
un canvi radical pel que fa a la relació de l’home amb la natura. Ja no és el destinatari 
únic de la creació sinó que ha de compartir el protagonisme amb totes les criatures de la 
Terra i la natura és l’espai ideal per comunicar-se amb Déu. Aquesta comunió amb la 
natura com espai de relació amb Déu, d’allunyament de la vida mundana i d’exaltació 
de la pobresa es consolidarà amb l’ordre de Císter a partir del segle XI.  
 
Durant els segles XII i XIII es produeix una progressiva incorporació i assimilació de la 
ciència i dels coneixements geogràfics i filosòfics34 islàmics que significarà una 
recuperació de les obres gregues, principalment d’Aristòtil, un retrobament de l’interès 
per la natura i per les matemàtiques que provocarà un plantejament més obert i racional 
de l’estudi de la natura. Per Glacken (1996), aquesta fusió entre islamisme i cristianisme 
consolidarà un nou model d’analitzar la natura. Albert Magne (1193-1280), que tindrà 
una gran influència en l’obra de Sant Tomàs d’Aquino (1225-1274), reflecteix aquest 
nou model més obert que fa compatible l’experimentació i l’observació amb el 
cristianisme i les utilitza com a eina que ens permet conèixer millor la natura i, per tant, 
a Déu. Sant Tomàs d’Aquino recupera els conceptes clàssics d’harmonia i d’equilibri de 
la natura i els integra en les concepcions cristianes de designi, ordre i jerarquia, unides 
al mateix temps al de bellesa de la natura. Malgrat que Sant Tomàs d’Aquino té una 
visió de la natura més centrada en la perspectiva filosòfica i teològica, més allunyada de 
la necessitat de l’observació, creu que la natura no és un reflex del pecat:  
 

“Hi ha un constant esforç per mostrar la seva bellesa i bondat. Tomàs 
combat l’ultramundanisme extrem, inclòs el menyspreu per la Terra com a 
morada de l’home i pels problemes de la vida temporal” (Glacken, 
1996:234).  

 
Una de les aportacions de Sant Tomàs d’Aquino que tindrà una influència posterior a 
l’ecologisme és el fet de considerar que l’univers s’ha de considerar com un tot orgànic 
en que cada part existeix per la seva pròpia fi. En aquest plantejament Déu no és el 
responsable de les imperfeccions de la natura: les criatures que l’habiten tenen la 
responsabilitat de les seves accions.  
 
  

                                                 
33 Les aportacions de Sant Agustí tindran la seva continuïtat en Boeci (cap a 450-524 dC) i Joan Escot 
(810-877 dC). Segons Glacken (1996), Boeci reflexiona respecte la necessitat de la humilitat i la 
insignificança de l’ésser humà en el cosmos i, d’altra banda, Joan Escot a partir del concepte de diversitat 
de la vida planteja una visió de la natura cíclica en la que tots els ordres de la vida depenen 
necessàriament de l’ordre immediatament superior.  
34 Principalment d’Averrois (1126-1198) i Maimònides (1135-1204), que serviran de referents a Sant 
Tomàs d’Aquino. 
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2.3.3 La diversitat de la natura i el desenvolupament de la perspectiva científica en 
la interpretació del medi 
 
El segle XVIII va significar la necessitat d’interpretar i classificar els nous 
descobriments sobre la natura que aportaven els viatges en les terres i cultures fins 
llavors desconegudes. Naturalistes com Buffon i Carl Von Linné (1707-1778) van 
aportar una nova forma d’entendre la natura, el primer des de la perspectiva d’un 
empresari i acadèmic, i el segon des de l’enfocament d’un científic i naturalista. 
Buffon35 és un exponent de la visió positiva de l’ésser humà respecte la natura, pròpia 
del segle XVIII, sobre la capacitat per viure, adaptar-se al medi i transformar la natura:  
 

“Una gran font de poder dels homes es troba en la capacitat d’aquests per 
viure i adaptar-se a molts climes, però Buffon creia que els homes s’adapten 
millor al fred extrem que a la calor extrema. La història de les migracions i 
la dispersió de l’home mostrava l’antiga que era aquella adaptabilitat; a les 
migracions, portant amb ell les seves arts, les seves tècniques agrícoles i els 
seus coneixements de domesticació vegetal i animal, va poder transformar la 
natura a cada nova regió on s’instal·lava, d’acord amb els gustos que havia 
adquirit. Amb el temps, amb els nous descobriments i exploracions anirà 
vivint per tot el món habitable, creant una natura en fort contrast en el món 
de la natura primitiva” (Glacken, 1996:609-610).  

 
Segons Deléage (1993), Buffon comparteix una visió de la natura molt generalitzada al 
llarg del segle XVIII: civilitzada, ordenada i conreada, amb una gran fe en la tecnologia 
com a eix vertebrador d’aquest model de societat on el medi és un factor més de 
producció i de consum. Un model de natura pròpia dels enciclopedistes i fisiòcrates en 
què l’exemple a seguir és que les societats humanes han d’augmentar la producció neta 
del sòl. Una natura al servei de l’ésser humà, amb un enfocament mercantilista, on els 
ecosistemes són tractats en base a la seva productivitat.  
 
Una de les aportacions clau de Buffon és la reflexió sobre que la natura és una entitat en 
si mateixa, on el conjunt d’individus mantenen relacions particulars entre ells i actuen 
uns en els altres; és el que Deléage (1993) considera que actualment podríem identificar 
com un ecosistema.36 Una altra aportació de Buffon a la moderna ecologia és la de 
l’equilibri i la seva autoregulació en la que l’ésser humà es troba al centre de la natura 
diversa i abundant, però estable i en la que destrucció i reproducció mantenen el seu 
equilibri” (Deléage, 1993:41).  
 
El 1735, Carl Von Linné publicà la primera edició del Systema Naturae, que va 
provocar un canvi fonamental per a la història natural, on es proposa un mètode de 
classificació37 que significa que els éssers vius són considerats segons la seva 
especificitat, però també en les seves relacions recíproques dins de la jerarquia 
immutable del gran sistema de la natura (Deléage, 1993:33). El seu objectiu principal va 
                                                 
35 El seu nom era George Louis Leclerc, Comte de Buffon.  
36 A la seva obra Història Natural (publicada en 36 volums entre 1749 i 1788) “considera el bosc no com 
una col·lecció d’arbres, sinó com una entitat en si mateixa, un conjunt en el que els individus mantenen 
relacions particulars i actuen uns sobre els altres” (Deléage, 1993:39). 
37 Segons Blund (1982), l’objectiu principal de Linné era establir els mitjans necessaris per la 
identificació i denominació de tots els organismes coneguts en aquella època. Es pot considerar, segons 
aquest autor, un enciclopedista de la biologia que aporta una organització metòdica i sistemàtica de 
l’estudi de la natura.  
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ser establir els mitjans per la identificació i denominació de tots els organismes 
coneguts en aquella època  
 
L’aportació fonamental de Linné es basa en el concepte d’economia de la natura en la 
que la intel·ligent disposició dels éssers naturals instaurada pel Soberà, segons el qual 
aquests tendeixen a fins comuns i tenen funcions reciproques (Linné, 1972:57-58) i en 
que els minerals, plantes i éssers humans viuen en una harmonia volguda pel Creador, 
però aporta una reflexió clau que es pot considerar com una anticipació de l’ecologia 
moderna. Tal i com planteja Deléage (1993: 34), aquest ordre natural funciona seguint 
quatre principis: la propagació de l’espècie, la distribució geogràfica, la destrucció i 
conservació inscrites en l’estructura de cada individu; aquestes categories valen pels tres 
regnes (mineral, vegetal i animal).  
 
L’adaptabilitat al medi és una altra aportació de Linné (posteriorment desenvolupada 
per Darwin) quan reflexiona sobre com els animals disposen d’unes característiques 
físiques que els faciliten la vida al medi on viuen ja que l’Autor de la natura ha procurat 
a cada animal un vestit perfectament apropiat a la regió on habita, i amb quin art 
l’estructura del cos dels animals és apropiada al seu gènere de vida i al gènere del sòl on 
viu (Linné,1972:87).  
 
La diversitat de la natura està regulada per l’equilibri que aquesta exerceix sobre les 
espècies animals en limitar el seu creixement mitjançant mecanismes que fan que els de 
més gran capacitat reproductiva siguin els més petits i serveixen d’aliment a d’altres. 
Aquest concepte d’equilibri es relaciona amb els cicles que la natura utilitza per garantir 
la seva permanència. Aquests processos cíclics permeten la generació de la Terra i la 
continuïtat de la natura com un tot harmoniós:  
 

“Totes les plantes, com els altres éssers vius, pateixen finalment el seu destí. 
Neixen, creixen, floreixen, maduren els seus fruits, es panseixen i, després 
de recórrer el cicle de la vida, moren i tornen a la terra que en un principi les 
va fer néixer. Així doncs, tota la terra negra que cobreix totes parts la Terra 
deu el seu origen en gran part als vegetals morts” (Linné,1972:76-77).  

 
Herder (1744-1803) representa el canvi de pensament sobre les idees respecte la Terra 
com un tot del segle XVIII al segle XIX. A la seva obra Idees per a una Filosofia de la 
Història de la Humanitat (1784-1791) recull els tres conceptes clau que els diversos 
autors citats anteriorment han desenvolupat des de finals del segle XVII al XVIII: la 
idoneïtat del medi de la Terra, la influència del clima en les cultures i la influència de 
l’ésser humà en el medi físic. Aquest enllaç entre les antigues i les noves idees queden 
reflectits amb la reflexió que fa sobre l’origen de la Terra que, malgrat els canvis físics 
que ha experimentat, és un medi adequat per a la vida i que les seves característiques, al 
menys les més notables, són producte del designi diví (Glacken, 1996: 497).  
 
Segons Glacken (1996), per a Herder, en la mateixa línia de pensament que Linné, la 
Terra pateix canvis constants (sovint catastròfics) on es crea de nou a partir de la 
destrucció de l’antic. Malgrat aquest procés de canvi i evolució constant, és manté 
l’adequació del medi a la Terra i la gran diversitat d’aquesta. L’ésser humà està vinculat 
a la natura, ja que s’interrelaciona amb ella, és capaç d’adaptar-se als medis tant físics o 
culturals i, al mateix temps, és capaç de modificar-los mitjançant els cultius, la mineria, 
la urbanització... La natura és un ésser vivent i ha de ser millorada de forma progressiva, 
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no dominada per la força. Herder reflexiona críticament respecte la capacitat de l’ésser 
humà per canviar el medi ja que considera que tota creació vivent està interrelacionada i 
que és molt perillós alterar aquesta interdependència. El descobriment de noves terres 
havia posat en contacte als europeus amb pobles que vivien en harmonia amb la natura i 
que respectaven l’ordre natural sense alteracions al medi. Aquest fet contrastava amb 
l’impacte que els nous cultius introduïts pels europeus produïen sobre el medi en els 
territoris conquerits. Glacken (1996), cita la influència que les observacions del 
naturalista suec Peter Kalm (1716-1779), a partir de la seva exploració a Nord Amèrica, 
on reflexiona sobre les greus conseqüències que sobre el medi ocasiona l’acció dels 
europeus: 
 

“Les aus havien disminuït perquè els europeus varen tallar els seus hàbitats, 
les foragitaren o les exterminaren; la multiplicació dels molins d’aigua i la 
proliferació dels aparells de pesca havien reduït igualment el nombre de 
peixos. Aclarides de boscos i drenatges de pantans havien canviat el clima. 
Kalm era molt crític amb els mètodes agrícoles, en particular amb l’ús 
perllongat de noves terres aclarides amb la desforestació” (Glacken, 
1996:500).  

 
La influència de les plantes, animals i gèrmens que els europeus varen introduir en 
aquests territoris conquerits van provocar la ràpida expansió del model agrícola intensiu 
i greus efectes en cadena al llarg de tot l’ecosistema. Entre 1820 i 1930 més de 50 
milions d’europeus (una cinquena part de la població total europea) van emigrar a les 
colònies i excolònies d’ultramar a causa de l’explosió demogràfica europea i a la 
conseqüent escassetat de terra cultivable i la precarietat de les condicions de vida de la 
classe treballadora. Aquest procés, que Crosby (1988) anomena “imperialisme 
ecològic”,38 va facilitar l’assentament definitiu dels europeus i l’obertura de nous 
mercats, noves fonts de matèries primeres i una prosperitat que va provocar un elevat 
creixement demogràfic.39  
 
La introducció de les noves espècies animals i vegetals per part dels immigrants 
europeus va tenir greus conseqüències per al medi de les zones colonitzades: 
 

“Què significa [ser] “europeïtzats” en aquest context? Es refereix a una 
condició de ruptura continua: camps llaurats, boscos artigats, pastures 
excessivament pasturades, i prats cremats; pobles abandonats i ciutats en 
expansió; homes, animals, plantes i vida microscòpica que havien 
evolucionat per separat, posats de sobte en estret contacte. Es refereix a un 
món efímer on prosperen espècies de males herbes a tot arreu i en què altres 
formes de vida tant sols es troben en gran quantitat en punts ocasionals o en 
parcs especials” (Crosby, 1988:319). 

 
L’altre aspecte d’aquesta colonització biològica van ser les epidèmies de malalties 
infeccioses que provoquen l’extermini d’una gran part de la població de les zones 

                                                 
38 Aquest concepte dóna títol al llibre d’ Alfred W. Crosby, El imperialismo ecológico (1988), publicat 
per Editorial Crítica, on planteja que la substitució dels pobles natius pels europeus a les zones 
temperades d’Amèrica, Austràlia o Nova Zelanda es va deure més a raons biològiques que a la pròpia 
conquesta militar.  
39 Crosby calcula que entre 1750 i 1930 la població total del que anomena Noves Europes (zones 
temperades d’Amèrica, Austràlia i Nova Zelanda) es va multiplicar per catorze.  
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conquerides pels europeus. Les causes de la gran mortandat que va ocasionar la invasió 
europea són diverses: extermini directe, maltractaments (esclavatge) i malalties, 
provocades pel contacte físic entre la població nativa i els invasors europeus. Les noves 
malalties com la verola, la pesta bubònica, el tifus, la lepra, la tuberculosi, el paludisme, 
la febre groga, etc., es complementaven amb la introducció dels nous sistemes de 
producció agrícola europeus: 
  

“La introducció pels invasors de relacions mercantils, la destrucció dels 
sistemes de regadiu, terrasses, el monocultiu que reemplaçava els cultius 
complementaris, els desplaçaments forçosos de població, la necessitat 
d’alimentar els treballadors de plantacions i mines, la introducció de 
mamífers grans com la vaca, l’ovella i el cavall que destruïen sembrats, 
demanaven grans extensions de terra per a la seva manutenció i 
proporcionaven a canvi pocs avantatges nutricionals” (Escudero, 1990:14).  

 
No obstant això, aquesta transformació de les condicions ambientals va provocar que 
moltes de les terres que havien estat explotades amb els nous sistemes de cultiu 
intensius fossin posteriorment desocupades i van facilitar el procés d’invasió de la selva.  
  
Les conseqüències demogràfiques d’aquest procés es poden considerar com un 
cataclisme biocultural, catastròfiques per la població nativa (Tudela, 1990). Es calcula 
que a finals del segle XV la població aborigen americana era d’uns 60 milions de 
persones.40 Poques dècades després del contacte amb els europeus aquesta població es 
va reduir extraordinàriament fins arribar, en algunes zones, a la seva virtual extinció.41 
 
Segons Deléage (1993), un fet fonamental per l’evolució del pensament científic per 
donar una interpretació més global de la natura i la seva relació amb l’ésser humà va ser 
quan Carles IV d’Espanya encarrega a Alexander de Humboldt (1769-1859) una 
expedició amb l’objectiu de descobrir la interacció de les forces de la natura i les 
influències que exerceix l’entorn geogràfic en la vida vegetal i animal.42 Es pretén 
trobar un enllaç entre tots aquells components que fins aquella època s’estudiaven per 
separat, cercar una interpretació total.  
 
Humboldt aporta a l’estudi de la natura una influència clau en autors posteriors com ara 
Darwin: un mètode que consisteix en la recollida sistemàtica de dades, agrupar-les, 
desenvolupar generalitzacions i confeccionar una visió integral i completa del món i 
aporta una nova forma de classificar les plantes en base a la seva forma de viure i dels 
seus costums.43 Relaciona aquestes plantes socials amb la societat humana i la lluita de 
l’ésser humà per modificar la natura, per canviar les espècies vegetals que poden 
perjudicar els seus interessos.  
 

                                                 
40 W. Borah anomena a aquest procés d’introducció d’epidèmies “la unificació microbiana del món” 
(Tudela, 1990). 
41 Segons Tudela (1990), en el moment del contacte la població del continent americà podia representar el 
20% del total de la humanitat i un segle després (incloent els europeus recent immigrats) no significava 
més d’un 3% de l’espècie humana. 
42 L’expedició d’Humboldt fou una de les més importants que es van realitzar al llarg del segle XIX. Va 
permetre catalogar més de 60.000 espècies de plantes, més de 6.000 desconegudes (Deléage, 1993).  
43 Distingeix entre les “plantes socials”, agrupades en societat com les formigues i les abelles, i d’altres 
que viuen escampades i aïllades (Deléage, 1993).  
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Una de les obres fonamentals d’Humboldt, Assaig sobre la Geografia de les Plantes 
(1805), té en compte les modificacions de la natura i les influències ambientals 
provocades per l’obra de l’ésser humà. Reflexiona sobre la influència humana en la 
disseminació de les plantes arreu del món:  
 

“Seguint la pista als temes del canvi del medi per l’ésser humà i de les 
influències d’aquell en aquest, Humboldt observa l’eficàcia (i el caprici) de 
la influència humana en la disseminació de les plantes arreu; l’ésser humà 
agrupa al seu entorn els productes dels més remots climes, i la seva 
agricultura estableix el domini de les plantes estrangeres invasores, que 
l’ésser humà protegeix enfront les indígenes, reduïdes a un espai sempre 
menor. El resultat general d’aquesta activitat és la monotonia del paisatge 
dels països més civilitzats i poblats” (Glacken, 1996:504).  

 
Humboldt aporta un concepte que suposa una gran influència en el romanticisme del 
segle XIX, la contemplació de la natura des d’una perspectiva estètica; la valoració del 
paisatge més natural envers el que ha estat modificat per l’ésser humà, la superioritat de 
la vegetació tropical (Glacken, 1996). Humboldt forma part del corrent de pensament de 
Goethe (1749-1832) i de Schelling (1775-1854) de crear una ciència total, per dotar 
d’unitat a la natura. La seva obra incompleta, Cosmos (1845), és un intent de representar 
tot el món material i dotar d’unitat a la ciència, a imatge de l’obra de Vareni, Geografia 
General.  
 
L’obra científica d’Humboldt va aportar les bases per a posteriors estudis sobre el 
paisatge terrestre i la seva distribució geomorfològica. A la seva obra Quadre Físic de 
les Regions Equatorials planteja una visió de la natura com un tot, reflexionant sobre 
l’equilibri general d’aquesta en un context encadenat de causes i efectes i on cap fet es 
pot considerar de forma aïllada. 
 
Segons Unwin (1995), Karl Ritter (1799-1859) manté al llarg de la seva obra Geografia 
General Comparada (1817-1859) la idea del designi a la natura i el fet que la Terra ha 
estat dissenyada per Déu en benefici de la humanitat i on aquesta el podia conèixer 
millor. Utilitza l’anàlisi empírica com a base de la seva metodologia de treball per dotar 
d’un enfocament regional a la geografia mitjançant l’estudi comparatiu dels continents 
(que es subdividien en regions físiques i posteriorment en unitats més petites) però 
posant més èmfasi en els fenòmens socials i històrics amb l’objectiu d’establir relacions 
entre el medi físic i l’ésser humà. L’entorn físic determina les característiques i el 
progrés històric de les nacions.  
 
La recerca d’una metodologia que demostri les lleis generals de la natura es concreta 
amb Alphonse de Candolle (1806-1893) a la seva obra Geografia botànica raonada 
(1856). El seu objectiu és buscar les lleis de la distribució de les plantes a la Terra. 
Introdueix el concepte de rotació natural, el que posteriorment s’anomenarà evolució, 
provocada per causes físiques o per l’acció de les espècies que han precedit les actuals 
(Deléage, 1993:51). Entre els factors que influeixen en aquestes rotacions hi ha 
mecanismes complexos de competència, així com l’acció dels animals i de l’ésser humà. 
Comencen a concretar-se les bases d’un nou pensament que Deléage (1993) anomena 
“poblacional”:  
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“A l’immens canvi de la ciència dels éssers vius que distingeix la primera 
meitat del segle XIX, el problema de la distribució evolutiva en les espècies 
de la superfície de la Terra ocupa un lloc central, Darwin i Wallace 
reorganitzen totalment el marc conceptual a partir d’una reflexió 
revolucionària sobre l’herència” (Deléage, 1993:52-53).  

 
Sota el model expansionista colonial sorgeixen dubtes sobre les seves conseqüències 
negatives respecte la natura. Els naturalistes i biòlegs comencen a establir relacions 
entre els cicles de la matèria minerals, vegetals i animals i a realitzar progressos 
respecte a la comprensió global dels elements de base de la química dels éssers vius: 
 

“Els principis de la termodinàmica de l’equilibri, definitivament establerts a 
meitat del segle XIX, proporcionen ara els mitjans d’avaluar els fluxos 
d’energia en els sistemes vius, vegetals i animals. L’energia química és 
emmagatzemada per les plantes per ser transformada pels animals en 
energia mecànica i en calor. En aquesta nova problemàtica, l’equació 
precedent es converteix en: gas carbònic + aigua + llum + matèria orgànica 
+ oxigen + energia química” (Deléage, 1993:61). 

 
La ciència ecològica sorgeix en base a unes necessitats concretes del sistema capitalista 
que necessitava dotar-se d’un model científic que aportés una visió global de la natura 
amb l’objectiu que la transformació humana del medi fos el més rendible possible: 
 

“La ciència ha d’evolucionar entre dues necessitats en aparença 
contradictòries: la de l’especialització, per aprofundir els coneixements 
específics o regionals de la realitat; i la de la globalització, indispensable per 
a la comprensió del funcionament del conjunt. En el món científic se sent la 
necessitat d’un saber unificat que articuli des d’una visió global, els diversos 
enfocaments del món. En les societats, portades per la dinàmica 
conqueridora i depredadora del capitalisme, s’expressa la necessitat d’una 
comprensió més profunda del funcionament de la natura amb l’objectiu 
explícit d’estendre i augmentar l’eficàcia de la seva explotació. L’ecologia 
naixerà d’aquesta necessitat. La idea que l’equilibri natural regeix la marxa 
de la societat i de la natura establirà les bases de l’ecologia, com ho va fer 
en el cas de l’economia” (Deléage, 1993:66-67). 

 
2.3.4 Les bases de la ciència ecològica: Ernst Haeckel 
 
En aquest context sorgeix l’aportació d’Ernst Haeckel (1834-1919) sobre el concepte 
d’ecologia. En el capítol IX de la seva obra Morfologia general dels organismes (1886) 
figura la primera definició que inicià la ciència ecològica: 
 

“Per ecologia entenem la ciència de les relacions dels organismes amb el 
món exterior, en el que podem reconèixer d’una forma àmplia els factors de 
la lluita per l’existència. Aquests són, en part, de naturalesa inorgànica; són, 
com hem vist, de la major importància per la forma dels organismes a qui 
constrenyen a adaptar-se. Entre les condicions d’existència de natura 
inorgànica a què cada organisme s’ha de sotmetre, pertanyen en primer lloc 
les característiques físiques i químiques de l’hàbitat, el clima (llum, 
temperatura, humitat i electrificació de l’atmosfera), les característiques 
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químiques (aliments no orgànics), la qualitat de l’aigua, la naturalesa del 
sòl, etc. Amb el nom de condicions d’existència comprenem el conjunt de 
relacions dels organismes entre si, relacions favorables o desfavorables. 
Cada organisme té, entre els altres organismes, amics i enemics (...). Els 
organismes que serveixen d’aliment als altres, o que viuen a expenses com 
paràsits, han de situar-se també en la categoria de condicions d’existència” 
(Haeckel, 1866:8). 

 
Segons Deléage (1993), conceptes com els d’adaptació al medi o les relacions entre 
organismes entre si i amb l’entorn procedeixen de les teories de Darwin, del qual va ser 
un dels principals divulgadors. Haeckel planteja un mètode d’estudi de la natura basat 
en analitzar cada espècie per separat, en funció de la seva morfologia, en el marc de 
l’evolució. La seva teoria es basa en què tots els organismes procedeixen d’una sola 
forma ancestral que va evolucionar al llarg de la història. Aquests plantejaments sobre 
l’evolució varen tenir una influència a l’obra de Wilhelm Ostwald (1853-1932) i a la 
filosofia monista,44 que plantejava una visió unificada i equilibrada de l’univers on s’ha 
de produir una relació directa entre la natura i l’ésser humà deslligada del capitalisme 
(Deléage, 1993).  
 
La principal aportació de Haeckel va ser, a banda d’iniciar l’ecologia científica, restablir 
el vincle fonamental entre la natura i el medi humà. Crític amb el sistema capitalista, 
plantejava la necessitat de desenvolupar una reforma política basada en l’adaptació de 
l’ésser humà a la natura i que l’organització social se centrés en el mateix ordre natural 
(Deléage, 1993:76). Tant Haeckel com Ostwald van representar un corrent de 
pensament que plantejava que l’estudi de la història havia d’evolucionar envers una 
nova cultura dominada pel progrés de la ciència.  
  
2.4. LA VISIÓ POLÍTICA DE LA NATURA: MARXISME I 
ANARQUISME 
 
Les aportacions de Darwin van tenir importants repercussions en la comprensió de la 
relació entre les poblacions i el medi on viuen. Fa paleses les interconnexions entre els 
elements que configuren el món, i proporcionà l’estructura en què naixeran molts dels 
textos ecològics posteriors. Comencen a plantejar-se dubtes sobre els efectes destructius 
d’un sistema basat en l’expansió contínua i una industrialització sense fre. Els mitjans 
científics d’observació augmenten i sorgeixen plantejaments crítics amb el sistema 
capitalista. Augmenten les aportacions d’autors com Karl Marx (1818-1883) i Friedrich 
Engels (1820-1895), que critiquen les formes industrials d’explotació dels recursos 
naturals i a tenir en compte les externalitats negatives i els costos socials del 
desenvolupament de la societat capitalista i els greus costos socials.  
 
Històricament existeix una relació molt estreta entre anarquisme i ecologia. Per 
l’anarquisme les accions humanes tenen efectes negatius o positius en funció del 

                                                 
44 La Lliga monista, fundada l’any 1906 i presidida per Wilhelm Ostwald (1853-1932), plantejava que el 
món físic i els ésser vius estan fets de la mateixa matèria, i en el món, l’ésser humà i els animals tenen el 
mateix nivell. La natura ha de servir de model als éssers humans i les seves societats s’han d’organitzar 
segons els principis de la pròpia natura. Els principis científics de la Lliga monista es basen en una 
concepció oberta i progressista de la interpretació científica on cada individu té la tasca d’interpretar el 
que es coneix científicament segons la seva formació i les seves necessitats espirituals (Deléage, 1993: 
75-76).  
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sistema polític i econòmic dominant. El sistema capitalista és la culminació d’un procés 
de domini i explotació de la Terra que, a causa de la seva naturalesa competitiva, 
enfronta l’ésser humà amb el medi i la natura es converteix en mercaderia. 
L’anarquisme denuncia el malbaratament de la producció que suposa la massificació i el 
consum excessiu que comporta una sèrie de disfuncions en el món natural produïdes 
pels desequilibris del món social. El capitalisme consolida una divisió del treball 
excessivament regional que provoca l’especialització per zones (algunes serveixen per a 
l’extracció de primeres matèries i d’altres com a espai d’industrialització intensiva) i el 
desmantellament de l’equilibri natural.  
 
2.4.1. La crítica marxista al model capitalista 
 
Malgrat que el pensament dominant de les ideologies de la segona meitat del segle XIX 
era que el sistema podia resoldre les conseqüències que sobre la natura exercia el model 
capitalista, sorgeixen una sèrie de científics i enginyers que comencen a reflexionar 
sobre el efectes devastadors que l’explotació dels seus recursos sense límit exercia en la 
natura a partir de les anàlisis de les conseqüències de la desforestació dels boscos, dels 
desastres fluvials provocats per les crescudes dels rius en variar els seus cabdals i la 
comptabilització de les espècies desaparegudes per l’acció de l’ésser humà.45 Des del 
marxisme s’intenta desenvolupar un canvi de model que ja tenia els seus antecedents en 
els socialistes utòpics.46  
 
La visió negativa del capitalisme des del marxisme i l’ecologisme es planteja des d’una 
doble perspectiva: la degradació i l’explotació de la natura i les conseqüències socials 
de la misèria i l’explotació sobre la classe treballadora. Per al marxisme, el model 
capitalista explota i degrada els treballadors i a la natura, i té unes conseqüències sobre 
els límits morals i fisiològics que les jornades laborals tenien per la classe treballadora. 
Es tracta d’un sistema que explota a les persones i esgota la terra mitjançant un sistema 
de producció agrícola que acaba amb la seva fertilitat.  
 
Karl Marx i Friedrich Engels a la seva obra El Manifest Comunista (1848), plantegen 
les greus disfuncions del capitalisme i la seva influència negativa sobre la natura:  
 

“En el seu domini de classe, que tot just compta amb un segle d’existència, 
la burgesia ha creat unes forces productives més nombroses i més 
gegantines que totes les generacions anteriors juntes. Submissió de les 
forces de la natura, maquinària, l’aplicació de la química a la indústria i a 
l’agricultura, navegació a vapor, ferrocarrils, telègrafs elèctrics, 
desforestació de continents sencers, obertura dels rius a la navegació, 
poblacions senceres com sorgides de la terra, quin segle anterior havia pogut 

                                                 
45 Tal i com apunta Deléage (1993), es comença a denunciar l’acció devastadora de l’ésser humà: Surell 
(1841) analitza la relació entre la desforestació de les conques i el caràcter catastròfic de les crescudes; el 
naturalista Tribolet (1886) comptabilitzava el nombre d’espècies que l’ésser humà havia fet desaparèixer 
des dels orígens de la civilització; l’historiador alemany Carl Fraas intenta explicar l’evolució dels climes 
a partir de la cobertura forestal (1847), el geògraf Elisée Reclús es preocupa de les importants 
modificacions de l’entorn provocades pels éssers humans (1877); l’americà G.P. Marsh estava molt 
afectat per les destruccions ja molt antigues, que va poder observar en ocasió d’un viatge al Proper Orient, 
es pronuncià a favor de les tècniques de conservació en el terreny agrícola i forestal i demana que algunes 
regions d’Amèrica del Nord es convertissin en reserves (1864).  
46 Fourier, Owen, Cabet, Proudhon i Louis Blanc consideraven el capitalisme com un sistema irracional, 
inhumà i injust.  
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sospitar que aquestes forces productives dominaven en el si del treball 
social?” (Marx i Engels, 2012:24-25).47  

 
Per al marxisme, el procés de desenvolupament del sistema capitalista s’ha caracteritzat 
per la mercantilització de la natura i del treball que, tal i com apunta Roberto Bermejo al 
llibre De la economía a la ecología (1995), consoliden un model que de forma 
progressiva provoca la degradació del medi i una agressió al tradicional d’equilibri entre 
l’ésser humà i la natura: 
 

“Tradicionalment el treball i la terra no han estat separats: el treball és una 
de les manifestacions de la vida, la terra és part de la natura; la vida i la 
natura constitueixen un tot articulat. El mercat, en convertir el treball i la 
terra en mercaderies, tendeix a trencar aquesta articulació. Però aquesta 
ruptura no pot ser més que parcial, ja que la Terra és el lloc on habita, és una 
condició fonamental de la seguretat material i engloba el paisatge i el clima” 
(Bermejo, 1995a:47).  

 
Els resultats de convertir el treball en una mercaderia van ser: la ruptura del model 
tradicional que relacionava el treball amb altres formes de convivència (el parentiu, els 
oficis, la proximitat del comerç...), l’allargament de la jornada laboral, salaris que 
cobrien les necessitats bàsiques, treball infantil, precarització de la salut... Friederich 
Engels, a les seves obres La situació de la classe obrera a Anglaterra (1845) i 
Contribució al problema de l’habitatge (1873), fa referència a les extremes condicions 
de vida dels treballadors industrials, a la deshumanització de les ciutats i al creixent 
contrast entre el camp i la ciutat, així com de les condicions sanitàries de la població 
urbana. Malgrat tot, des de l’ecologisme, sovint s’ha considerat al marxisme com un 
model incompatible amb el medi, a causa de la tendència a considerar el 
desenvolupament de les forces productives com l’element principal del progrés de la 
classe treballadora: 
 

“No hem de presumir massa de les nostres victòries humanes sobre la 
natura. Per cadascuna d’aquestes victòries la natura pren venjança sobre 
nosaltres. És veritat que amb cada victòria donada tenim, en primera 
instància, els resultats esperats, però en segona o tercera instància són 
efectes diferents, inesperats, que anul·len massa sovint als primers. La gent 
que a Mesopotàmia, Grècia, Àsia Menor i en altres llocs, van destruir els 
boscos per aconseguir terres cultivables, mai imaginaren que mentre els 
eliminaven, acabaven amb els centres de col·lecció i dipòsits d’humitat, 
posant les bases per l’actual estat desolat d’aquests països. Quan els italians 
dels Alps tallaven els boscos de pins del sud, tan volguts pel nord, no tenien 
la menor idea que mentre actuaven així tallaven les arrels de la indústria 
lletera de la seva regió; i menys encara preveien que es privaven de les fonts 
d’aigua per la major part de l’any (...). A cada pas els fets ens recorden que 
no regnem sobre la natura com un conqueridor regna sobre un poble 
estranger, com algú que està fora de la natura, sinó que nosaltres pertanyem 
a ella amb la nostra carn, el nostre cervell, que nosaltres estem en el seu si i 
que tot el nostre domini en ella resideix en l’avantatge que tenim sobre el 

                                                 
47 El llibre original de Marx i Engels és de 1848. En aquesta tesi s’ha utilitzat la traducció castellana 
publicada el 2012.  
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conjunt de les altres criatures és la de conèixer les seves lleis i poder servir-
nos d’elles assenyadament” (Engels, 1968:180-181). 

 
Segons Deléage (1993), l’objectiu del capitalisme per augmentar al límit la capacitat de 
productivitat de la natura va servir a Sergei Podolinsky (1850-1891) per reflexionar 
sobre l’activitat humana en l’agricultura considerant-la com un sistema de conversió 
energètica.48 Planteja que l’ésser humà té la possibilitat de produir certes modificacions 
en la distribució de l’energia solar, fet que permet disposar d’una més gran quantitat de 
productivitat biològica de la natura.  
 
Patrick Geddes (1854-1932),49 urbanista i planificador regional, va tenir en compte les 
pèrdues energètiques i materials en el procés econòmic i va criticar que la comptabilitat 
econòmica no valorava la contaminació.50 Tal i com planteja Deléage (1993), introdueix 
l’energia com una dimensió essencial del procés econòmic i reflexiona sobre la 
necessitat de superar el model energètic industrial basat en el carbó i d’utilitzar les fonts 
d’energies renovables, com poden ser l’aigua i el vent, per generar electricitat i utilitzar 
les que anomena artificials, com ara el vapor, tant sols quan sigui imprescindible. 
 
En la pràctica, el socialisme es basava en la presumpció que la naturalesa humana era 
capaç de satisfer les seves necessitats mitjançant un model de producció tant intensiu en 
recursos naturals com el capitalista. En el seu desenvolupament, no ha tingut en compte 
la finitud dels recursos naturals. Ha creat un model industrial que, malgrat que ha 
considerat els aspectes socials, no ha estat compatible amb les limitacions ecològiques. 
Des d’una perspectiva ecologista podem apreciar certes similituds entre capitalisme i 
comunisme: el creixement industrial, l’expansió del mitjans de producció, el 
materialisme com a eina per satisfer les necessitats de les persones o el 
desenvolupament tecnològic. En el pensament de Marx trobem aquesta dualitat entre la 
crítica al model capitalista de producció i la necessitat de millorar les condicions de vida 
de la classe treballadora mitjançant el progrés industrial, que significarà, a llarg termini, 
el triomf del socialisme: 
 

“Aquest raonament teleològic i eurocèntric, encara que lluny de ser l’únic 
que es troba als escrits marxians, sens dubte va servir de base per a 
l’anomenada doctrina marxista ortodoxa de la Segona Internacional, amb la 
seva concepció determinista del socialisme com a resultat inevitable del 
desenvolupament de les forces productives (en contradicció creixent amb les 

                                                 
48 Sergei Podolinsky es pot considerar un dels antecedents de l’economia ecològica. A partir d’una anàlisi 
de l’entropia en els processos biològics, estudià l’economia com un sistema obert als fluxos d’energia 
(Deléage, 1993).  
49 Masjuan (2000:98), resumeix el procés en el que Patrick Geddes, a partir de l’anàlisi dels fluxos 
d’energia i materials no renovables que utilitza el sistema industrial de finals del segle XIX i principis del 
segle XX (bàsicament carbó, el qual comença a esgotar-se a Anglaterra), preveu que les aglomeracions 
urbanes que configuren la ciutat com a font productiva ha arribat al seu final. Proposa que mitjançant el 
foment de la conscienciació cívica es podrà superar la primera etapa de producció que anomena 
“paleotècnica” caracteritzada per l’era maquinista, ferroviària, financera i militarista, per passar a una 
nova etapa, la “neotècnica”, en que la utilització racional d’energies renovables i la rehabilitació 
territorial, conduirà a unes pautes d’establiment urbà on la ciutat i el camp coexistiran de forma 
equilibrada. 
50 Patrick Geddes elaborà uns quadres del tipus entrades-sortides, en termes físics, inspirats en el quadre 
econòmic dels fisiòcrates, mitjançant els quals comprova que una gran part dels productes es consumeix 
al llarg dels procés de producció i del propi transport, demostrant el gran malbaratament dels recursos 
(Deléage, 1993:30-31).  
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relacions capitalistes de producció). També ha permès l’aparició de teories 
marxistes que justifiquen la natura progressista de l’expansió colonial o 
imperialista, des de les dels partidaris socialdemòcrates de la colonització 
obrera fins a la recent defensa del paper benèfic de l’imperialisme de 
l’economista anglès, que diu recolzar-se en Marx, Bill Warren. També l’ha 
pogut utilitzar el productivisme estalinista, que va convertir el 
desenvolupament de les forces productives (en lloc del control democràtic 
de l’economia pels treballadors de l’economia) en el criteri de construcció 
del socialisme” (Löwy, 1995:98).  

 
2.4.2 La tradició anarquista 
 
La proposta ecològica de l’anarquisme es basa en una comunitat equilibrada, una 
democràcia clara i transparent, una tecnologia humanista i una societat descentralitzada, 
amb un desenvolupament racional dels seus recursos energètics que tingui en compte el 
principi ecològic de la globalitat i l’equilibri. Piotr Kropotkin (1842-1921) i Elisée 
Reclús (1830-1905) plantegen la interacció entre ésser humà i grup, comunitat i medi 
ambient que serà la base conceptual d’una teoria anarquista sobre l’ecologia humana. 
Piotr Kropotkin, geògraf i revolucionari rus, deixeble de Proudhon i Bakunin i molt 
influenciat per Humboldt,51 planteja nous conceptes sobre l’organització social basat en 
el concepte d’ajuda mútua.52 Segons Breitbart (1988), aquest concepte es concreta en la 
societat mitjançant una descentralització econòmica i una autosuficiència regional que 
ha de conduir a una societat basada en associacions territorials i de comunes socials en 
què els conceptes benefici i d’excedent apropiat no existeixen. Aquests conceptes es 
substitueixen pel què Kropotkin anomena rendiment cooperatiu,53 on l’ús de la terra i 
dels recursos naturals es fixen en funció de la seva utilitat social.54 Tal i com recull 
Breitbart (1988), proposa una societat harmonitzada amb el medi natural basada en la 
solidaritat comunitària que rebutja l’autoritat, la qual considera com una llosa que 
redueix el potencial creatiu de l’ésser humà. El model de societat que planteja es basa 
en:  
 

- Una comunitat de volum reduït; descentralitzada i en harmonia entre els éssers 
humans i la natura; on les decisions es prenen de forma col·lectiva. 

- Econòmicament equilibrada perquè es puguin utilitzar completament les 
primeres matèries i els recursos energètics locals. 

- Un ecosistema diversificat, equilibrat, harmònic, determinat pel menor 
ecosistema capaç de donar suport a una població de dimensions reduïdes, evitant 
la superpoblació. 

- Relativament autosuficient, depenen del medi ambient per al seu proveïment; on 
la rotació de responsabilitats cíviques, vocacionals i professionals sigui l’eix 
d’una societat liberal no competitiva.  

 
                                                 
51Kropotkin té una visió de la ciència i de la geografia semblant a la que planteja Humboldt respecte la 
necessitat de superar la creixent divisió entre les ciències humanes i les ciències naturals. Proposa que la 
tasca del científic i del geògraf tingui al mateix temps una vessant científica i de promoció del canvi 
social (Unwin, 1995:131).  
52 Aquest concepte es basa en la no competitivitat dels components d’una organització: s’assoleixen més 
grans nivells de progrés social i econòmic en els individus més experts en la cooperació i en el mutu 
suport. 
53 L’objectiu no és produir el màxim possible sinó produir el necessari de forma més satisfactòria.  
54 Produir tants sols els productes que siguin essencialment necessaris. 
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En conjunt, es proposa una societat completament oposada a la capitalista, en la qual hi 
hagi una interacció total entre l’individu i el grup, comunitat i medi, humanitat i natura.  
  
Reclus (1906), geògraf i anarquista, deixeble de Karl Ritter i molt vinculat a Piotr 
Kropotkin, a la seva obra L’home i la Terra (1906), analitza les disfuncions del sistema 
capitalista i es preocupa de tres aspectes socials bàsics: la lluita de classes, la recerca de 
l’equilibri i la sobirania de l’individu. Per assolir aquests tres objectius proposa la 
necessitat de solucionar els mals socials mitjançant la descentralització i 
desmantellament de les burocràcies amb una alternativa al capitalisme i al socialisme 
d’estat: l’anarcocomunisme i el federalisme. Segons Dunbar (1988), les decisions 
bàsiques sobre producció i consum s’haurien d’estar a càrrec pels buròcrates sinó per 
comunitats o associacions de treballadors independents que haurien superat l’avarícia i 
la cobdícia del poder. La seva preocupació fonamental fou la desigual distribució de la 
riquesa i “subratlla la importància de la geografia a l’hora de determinar la distribució 
global dels recursos i permetre el seu ús en benefici de totes les persones per igual” 
(Unwin, 1995:130). 
 
Reclus proposa que s’hauria de realitzar un inventari dels recursos naturals humans que 
eviti la sobreexplotació del medi i assolir una distribució igualitària. Reclus considera 
que la misèria humana és producte de la deficient organització de la societat capitalista i 
no de la falta de recursos, ja que la Terra produeix el doble d’aliments i el triple de 
productes industrials necessaris.55 Les comunitats de treballadors lliures haurien de 
prendre les decisions respecte a la producció i consum que permetessin una distribució 
més equitativa de la riquesa.  
 
Tant Kropotkin com Reclús plantegen una societat que, en termes actuals, podríem 
denominar ecologista. Proposen superar qualsevol tipus de domini, entre el que s’inclou 
el domini de la natura. Per a l’anarquisme la natura no ha de ser dominada per l’ésser 
humà. La clau per construir una societat harmònica amb la natura consisteix en crear 
primer la comunitat (l’harmonització de les relacions humanes). Aquesta nova 
comunitat requereix un canvi social, econòmic i polític radical que signifiqui una nova 
forma de relacionar l’ésser humà amb el medi: comunitats de treball i vida federades i 
xarxes descentralitzades, una certa autosuficiència regional per evitar l’excessiva 
dependència de l’especialització, evitar la superconcentració de població, i la integració 
de l’urbà amb el rural. 
 
La proposta anarquista va més enllà d’una comunitat descentralitzada, s’ha convertit en 
una condició prèvia per a la pràctica dels principis ecològics. Per Bookchin (1991), si es 
redueix la varietat a la natura es destrueix l’harmonia natural i el seu equilibri, i 
introduïm una degradació en el seu desenvolupament que, a llarg termini converteix el 
medi ambient en inservible per les formes de vida avançades. 
 
Tant ecologistes com anarquistes rebutgen el terme poder, uns des de la perspectiva de 
lliurar a la natura del domini exercit per l’ésser humà i els altres per eliminar-lo de les 
relacions socials. Els seus objectius no són dominar la natura sinó alliberar-la. 
L’ecologista pretén un ecosistema equilibrat i promoure una lliure interacció entre les 
espècies, l’anarquista incorpora un canvi de model social per acabar amb els 
engranatges que dificulten una comunitat harmònica amb la natura.  
                                                 
55 Aquesta referència de Reclus a les dades de producció d’aliments i productes industrials necessaris la 
calcula en base a les estimacions de l’època.  
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L’anarquisme percep el paisatge de forma molt diferent a com ho fa el capitalisme. Per 
a aquest, els paisatges i l’entorn natural es caracteritzen per l’aglomeració geogràfica de 
l’activitat econòmica i política, on els individus es converteixen en simples estructures i 
no formen part de la presa de decisions que afecten la seva vida. El paisatge anarquista 
reflecteix prioritats diferents: es prima la llibertat individual sense estructures 
centralitzades ni jeràrquiques. En aquesta línia, Pierre-Joshep Proudhon (1809-1865), a 
la seva obra Què és la propietat?, proposa eliminar l’ús arbitrari del poder i substituir-lo 
per una forma més sensible a la tendència associativa de l’ésser humà i la igualtat en la 
utilització dels mitjans de producció: el mutualisme. Aquest model és una vessant 
anarquista alternativa al capitalisme i als models estatistes, de caire pacifista i 
evolucionista que proposa que les comunitats es converteixin en associacions 
econòmiques que estableixin entre elles acords recíprocs de provisió i d’intercanvi de 
mercaderies i serveis essencials. Rebutja l’Estat com a instrument de regulació de 
l’economia, la qual estaria regida per un mercat amb un lliure intercanvi entre 
associacions obreres sota una gran federació governada per una república democràtica i 
social que assegurés l’equitat de l’intercanvi entre els productors (Breitbart, 1988).  
 
El model d’urbanisme de l’anarquisme planteja la gradual desaparició de la dicotomia 
entre la utilització de les terres urbanes i rurals pel de regions cada vegada més 
autosuficients. Com que l’objectiu de la societat no és optimitzar els beneficis 
econòmics es tendeix a evitar les superconcentracions. Es configura un paisatge 
completament diferent al capitalista: es dissolen els cercles o sectors d’utilització 
homogènia. Per assolir-la cal un apropament entre el lloc de treball i la residència, una 
millor integració de l’espai d’habitatge, treball i esbarjo.  
 
L’aportació anarquista en el pla urbanístic desenvolupa una concepció urbana social i 
ecològica representada per autors com William Morris (1834-1896), que a la seva obra 
Notícies d’enlloc (1890) uneix la crítica romàntica a la societat moderna amb una crítica 
al materialisme humà que significava el capitalisme i la pèrdua de la llibertat que 
comporta. El pensament moral de Morris es basa en la necessària interacció de l’ésser 
humà amb la natura: 
 

 “Enllaça amb tota una tradició de reflexió moral sobre l’ésser humà i la 
societat en la qual el seu nucli és la idea de què existeix un ordre moral 
universal assentat sobre la Natura i arrelat en les necessitats i aspiracions 
humanes més fondes. Així totes les especulacions de l’autor sobre la 
societat futura parteixen de la convicció que l’ordre social existent és un 
ordre (als seus ulls, desordre) contra natura i també contra la raó, si no 
contra la raó instrumental, si contra la raonabilitat, concepte que implica un 
criteri moral. Inserit en la corrent de la natura, que, a les cultures germànica 
i anglosaxona tants representants va tenir, no pot sinó deplorar que el món 
industrial hagi trencat de forma tan dramàtica amb el món natural. El cost 
d’aquesta civilització és l’esclavatge de l’home a un treball mecànic i a unes 
necessitats creades que no són sinó noves cadenes que l’incapaciten per ser 
plenament home” (Sahuquillo, 1994:177).  

 
La seva alternativa planteja recuperar els valors fonamentals perduts per la 
industrialització: la unitat amb la natura, el treball artesanal, l’art popular, i un nou 
concepte d’urbanisme i de desenvolupament regional. Morris, conjuntament amb 
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Kropotkin, amb l’obra Camps, tallers i fàbriques (1899), i John Ruskin (1819-1900) 
serien l’eix vertebrador de la concepció orgànica de la ciutat en equilibri amb la natura. 
John Ruskin reflexiona sobre les condicions de treball a la societat moderna que 
convertien aquesta activitat en degradant i desmotivadora per a la classe treballadora. 
Ataca la ciutat industrial per la seva lletjor i brutícia, per la seva ruptura amb el sentit 
comunitari, per la ruptura amb l’entorn natural i pel creixement insostenible de l’espai 
urbà. També criticà la producció massificada que acaba amb el treball artesanal. 
Planteja la necessitat de construir habitatges amb qualitats estètiques, ambientals i 
socials. 
 
Enfront de la ciutat massificada i industrialitzada del capitalisme, l’anarquisme proposa, 
tal i com apunta Eduard Masjuan a la seva obra Urbanisme i Ecologia a Catalunya 
(1992), un model alternatiu al sistema industrial capitalista:  
 

“Enfront l’urbanisme devorador i massificat Ruskin i Morris interposen la 
puresa en lloc de la pol·lució, l’estructura orgànica en lloc de l’estructura 
mecànica, la recuperació en lloc de la degradació, la creació en lloc de la 
destrucció, el treball creador en lloc del treball rutinari. En resum, rebutgen 
l’oposició vida-natura que ha imposat el sistema industrial modern, el qual 
ha destruït la persona orgànica i ha convertit el capital mercantil en l’única 
veritat possible” (Masjuan, 1992: 40). 

 
La concepció anarquista de l’espai urbà aposta per la solidaritat i l’igualitarisme segons 
les lleis naturals, integrant el treball humà en els límits del medi ambient. La proposta 
anarquista, precursora de l’urbanisme ecològic, s’oposa a qualsevol manifestació del 
model industrial modern i a tot allò que significa destrucció de l’entorn natural. No 
obstant això, no es condemna tota classe de maquinisme i d’avenç tecnològic. S’intenta 
avançar envers una relació equitativa entre el domini de la natura i el domini humà. 
Cebrià de Montoliu (1873-1923),56 difusor de les idees de Ruskin sobre la Ciutat Jardí a 
Catalunya, fa una aposta per les fonts renovables d’energia per cobrir les necessitats de 
la població recollint les idees del biòleg i sociòleg escocès Patrick Geddes. 
 
La proposta anarquista respon a un model de ciutat entesa com un organisme viu que 
condiciona la seva funcionalitat i significa una alternativa a la ciutat de creixement 
il·limitat, oposada a la natura, que correspon als interessos de concentració i 
centralització i es caracteritza per l’amuntegament de la mà d’obra en el seu interior. La 
idea central d’aquest urbanisme organicista és conservar una gran zona de terra agrícola 
i de bosc a l’entorn de cada ciutat, el que en realitat és un límit territorial natural, amb la 
finalitat d’evitar la dependència de la ciutat en matèria de proveïments i en la política 
administrativa. Tal i com apunta Masjuan (1992) podem trobar aspectes de caràcter 
higienista en la proposta de Ciutat Jardí: 
 

“ L’organisme vivent consta d’òrgans que responen a les funcions que s’han 
de satisfer com a necessitats vitals. Aquestes són la funció circulatòria, 
dissenyada per un sistema d’artèries que permeten la circulació, la funció 
digestiva, condicionada per un sistema de drenatge i expulsió; la funció 
respiratòria, perquè la ciutat respiri, mitjançant jardins, les platges, els 

                                                 
56 Cebrià de Montoliu fou l’impulsor del model urbanístic de la Ciutat Jardí a Barcelona, desenvolupat pel 
teòric socialista Ebenezer Howard i per John Ruskin, entre 1912 i 1929, basada en la descentralització de 
la indústria i l’equilibri entre el camp i la ciutat.  
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passeigs vorejats d’arbres, els parcs assenyadament distribuïts, tot això com 
a elements que permetin la coordinació dels seus moviments” (Masjuan, 
1992:56).  

 
2.5 RESUM  
 
L’antropocentrisme i la seva relació amb l’expansió del capitalisme 
La visió antropocèntrica de la natura es basa en la creença de que aquesta ha estat 
creada per a que l’ésser humà sigui el seu destinatari i pugui modificar-la en funció de 
les seves necessitats i desitjos. Es fonamenta en una suposada superioritat de l’ésser 
humà sobre la resta d’espècies que habiten la Terra i en el convenciment que aquestes 
han d’estar subordinades al seu domini a causa de la seva intel·ligència. Aquesta 
concepció de domini per part de l’ésser humà, iniciada pels clàssics grecs i romans i 
continuada pel cristianisme, conviurà amb altres corrents de pensament que proposen 
l’igualtat de totes les criatures i el paper de l’ésser humà com a custodi de la natura.  
 
A partir del segle XIV la geografia és un instrument fonamental en el procés d’expansió 
comercial i polític d’Europa, encara que conservarà una clara influència de la teologia 
que justificarà els canvis que sobre el medi ocasiona aquest model sobre les terres 
conquerides pels europeus arreu del món. La geografia es converteix en un instrument 
d’anàlisi i d’interpretació de la realitat del medi que progressivament incorporarà els 
mètodes científics de l’experiència i l’observació que facilitarà la tasca dels naturalistes 
de contribuir a tenir una visió més global del món i de les espècies que l’habiten. 
 
El sorgiment del capitalisme i la seva necessitat d’expansió comercial potenciarà 
aquesta visió antropocèntrica respecte al control de la natura i la seva domesticació 
basant-se en el concepte de progrés. El capitalisme es converteix en un element de 
transformació del medi, justificat per la persistent concepció teològica de la natura, que 
facilitarà que aquesta es consideri com una mercaderia més que s’ha d’adaptar als 
interessos del nous sistema econòmic. L’imperialisme es consolida a partir del segle 
XIX i de forma paral·lela es produeix un impuls de les ciències que facilitaran un canvi 
de mentalitat a la societat que conduirà cap a un nou model d’antropocentrisme, més 
allunyat del fet religiós i més orientat consolidar una confiança quasi absoluta en la 
tecnologia i en el creixement il·limitat. En aquest nou model de societat, la ciència 
(principalment la física, la química i la biologia) i la geografia es posaran al servei dels 
grans interessos econòmics de les grans potències imperialistes que finançaran les grans 
expedicions científiques amb l’objectiu de disposar d’uns coneixements sobre la natura 
que els permetran una més gran control sobre els seus recursos. 
 
El capitalisme mantindrà al llarg del temps aquesta visió antropocèntrica de la natura en 
la que l’ésser humà l’utilitza segons els seus interessos i en els que és considerada com 
un element més del mercat. Una situació que perdurà fins l’actualitat i que ha provocat 
el malbaratament i l’explotació il·limitada dels recursos naturals.  
 
La relació del medi en l’evolució social 
La relació entre el medi natural i les característiques culturals dels pobles, ja plantejades 
pels pensadors clàssics i de l’Edat Mitjana, va tenir una influència decisiva en la idea 
que les institucions de les societats humanes es poden explicar en funció de l’entorn 
natural en el que aquestes s’han desenvolupat (determinisme ambiental). Els 
descobriments geogràfics i els avanços científics van facilitar una visió més global de la 
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realitat que va permetre entendre la diversitat i complexitat de la natura, caracteritzada 
per la interrelació i complementarietat de tots els seus integrants (concepte de plenitud), 
així com pel conflicte i la lluita per la supervivència que marcarà la relació de l’ésser 
humà amb el medi. 
 
Al llarg dels segles XVIII i XIX l’expansió econòmica i comercial europea i el 
creixement demogràfic van significar un increment de l’activitat agrària i un impacte en 
el medi natural que es transforma en funció de les necessitats del capitalisme. La 
geografia assumeix un paper clau com a ciència que permet conèixer i interpretar la 
natura en un context en el que conviuran dues corrents de pensament: la que planteja 
que l’ésser humà pot controlar i millorar la natura i la que imposa la idea que aquesta ha 
d’estar dominada i cultivada en funció dels interessos econòmics i polítics. 
 
El determinisme ambiental tindrà una influència decisiva en el pensament dominant fins 
ben entrat el segle XX. El clima i l’entorn natural permetien explicar les diferències 
culturals i els sistemes de govern dels pobles, malgrat que per altres autors com 
Rosseau, Voltaire o Hume les causes d’aquestes diferències no es podien explicar tant 
sols pels factors ambientals sinó que s’hi afegien altres variables com la religió 
l’educació, l’economia o la política.  
 
El determinisme ambiental va tenir el seu impuls a mitjans del segle XIX amb 
l’aportació de Darwin sobre la selecció natural de les especies. Aquesta teoria planteja 
que els organismes més ben adaptats al medi desplacen als menys adaptats a través 
d’una acumulació de canvis genètics favorables al conjunt de la població al llarg de 
generacions. Aporta un concepte clau en el paradigma científic a través de la noció de 
canvi gradual dels organismes i el concepte d’adaptació al medi en que habiten. Aquesta 
revolució científica va influir en la interpretació de la realitat social, relacionant la llei 
de l’evolució dels organismes vius amb l’evolució de les societats humanes, considerant 
que aquelles menys evolucionades acaben per integrar-se en d’altres més consolidades i 
complexes. 
 
La geografia no queda al marge de la corrent de pensament dominada per la influència 
dels plantejaments darwinians i es consolida com una ciència que es dedica a estudiar el 
paper que l’ésser humà té en la transformació del medi a través de prendre en 
consideració els factors socials, polítics i culturals que influeixen en el procés 
d’expansió de les nacions. D’altra banda, l’anomenat possibilisme geogràfic planteja 
que una comunitat es pot considerar racional si es desenvolupa en un espai natural 
determinat si aconsegueix l’equilibri entre l’ésser humà i el medi que habita. La 
geografia, en aquest plantejament regional, ha de ser la ciència de l’organització de 
l’espai i de la integració de l’ésser humà amb la natura.  
 
La interpretació global de la natura 
Una de les principals aportacions a l’ecologisme ha estat la recerca d’una interpretació 
que tingués en compte la diversitat i la interacció entre els organismes que formen part 
de la natura per part de les diverses corrents de pensament que han reflexionat sobre la 
complexitat del medi natural. Des dels clàssics grecs i romans s’ha intentat observar la 
natura des d’una perspectiva que tingués en compte mètodes d’anàlisi empírics que 
anessin més enllà d’una mera descripció o d’una interpretació religiosa i que, al mateix 
temps, reflexionés sobre els canvis que l’ésser humà estava produint en el medi. De 
forma progressiva s’incorporen conceptes que comencen a posar en dubte de que la 
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natura està al servei de l’ésser humà com ara: l’estètica davant la contemplació de la 
bellesa del paisatge, la interrelació entre les diferents parts del cosmos, l’envelliment de 
la Terra o que la natura tendeix a l’equilibri, és ordenada i harmònica  
 
El pensament de l’Església respecte la interpretació de la natura evoluciona des d’un 
plantejament en que considerava que aquesta obeeix a un desig diví en el que l’ésser 
humà assumeix un paper en el que ha de portar a terme els canvis que ha de servir per 
millorar-la acomplint els designis del creador, fins a un plantejament en que es 
considera que l’acció de l’ésser humà pot perjudicar-la amb les seves accions degut a les 
seves pròpies limitacions i imperfeccions. Aquesta nova interpretació del paper de 
l’ésser humà respecte a la seva relació amb la natura significa que aquell ja no és el 
destinatari únic de la creació sinó que ha de compartir el protagonisme amb la resta de 
criatures de la Terra. Es recuperen els conceptes clàssics d’harmonia i equilibri de la 
natura i s’integren les concepcions cristianes de designi, ordre i jerarquia conjuntament 
amb el de bellesa de la natura, així com (a través de Sant Agustí) de la percepció de que 
l’univers s’ha de considerar com un tot orgànic i de que les criatures que habiten la 
Terra són les responsables de les seves accions.  
 
La diversitat de la natura des de la perspectiva científica es desenvolupa a partir del 
segle XVIII amb la necessitat d’interpretar i classificar els nous descobriments que les 
diverses expedicions científiques aportaven al coneixement del medi. Aquest millor 
coneixement de la natura aporta una reflexió més científica i empírica d’aquesta que 
permet visualitzar-la com una entitat en sí mateixa, on el conjunt dels individus que hi 
formen part mantenen relacions particulars entre ells i actuen uns en els altres a través 
d’un sistema d’equilibri i d’autoregulació, però en el que l’ésser humà encara manté un 
paper preponderant i central en aquest procés.  
 
El progressiu aprofundiment en l’estudi científic de la natura al llarg dels segles XVIII i 
XIX va significar (principalment amb les aportacions de Linné, Herder i Humboldt) la 
incorporació de nous conceptes i teories que van contribuir a una interpretació més 
global de la natura basada en els conceptes de diversitat i interacció, fonamentals en la 
configuració de l’ecologia com a ciència: 
 

- Els organismes formen part d’un ordre natural en el que viuen en harmonia a 
través dels principis de propagació de l’espècie, de distribució geogràfica, de 
destrucció i de conservació. 

- L’adaptabilitat al medi que permet que els animals disposen d’unes 
característiques físiques que els faciliten la vida en el medi on viuen.  

- La diversitat de la natura regulada per l’equilibri que aquesta exerceix sobre les 
espècies animals en limitar el seu creixement. 

- La natura com a ésser vivent que ha de ser millorada de forma progressiva i no 
dominada per la força. 

- Tota creació vivent està interrelacionada i la perillositat d’alterar aquesta 
interdependència. 

- Els perills que signifiquen les modificacions de la natura i les influències 
ambientals provocades per l’acció de l’ésser humà.  

- La visió de la natura com un tot basada en l’equilibri general d’aquesta en un 
context encadenat de causes i efectes i on cap fet es pot considerar de forma 
aïllada.  
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- El concepte de rotació natural (antecedent del concepte d’evolució) a través de 
complexos mecanismes de competència i de l’acció dels animals i de l’ésser 
humà.  

- La percepció de que s’estableixen relacions entre els fluxos d’energia en els 
sistemes vius vegetals i animals i els minerals.  

 
En aquest context d’aprofundiment d’un model científic que aporta una visió global de 
la natura, sorgeix l’aportació de Haeckel sobre la primera definició del concepte 
d’ecologia i l’establiment del vincle entre la natura i el medi humà que servirà per 
fonamentar les bases de la ciència ecològica. A més, es planteja la necessitat de 
desenvolupar una reforma política basada en l’adaptació de l’ésser humà a la natura i 
que l’organització social es centrés en l’ordre natural. 
 
La relació entre política i natura  
La comprensió de les relacions entre els elements que configuren la natura i l’acció de 
l’ésser humà, fruit dels avanços científics produïts al llarg dels segles XVIII i XIX, van 
permetre analitzar des d’una perspectiva política crítica al capitalisme i les seves 
conseqüències negatives pel medi.  
 
La crítica marxista al capitalisme, des de la perspectiva ambiental i social, es centra en 
els efectes destructius del procés d’industrialització que explota els recursos naturals de 
forma il·limitada sense tenir en compte les externalitats negatives que provoquen en el 
medi i els costos socials que repercuteixen sobre la classe treballadora. El sistema 
capitalista considera a la natura i el treball com una mercaderia, fet que implica un 
trencament amb les formes tradicionals de convivència basades en la proximitat del 
comerç, els oficis, el parentiu..., substituint-lo per un model que té com a principal 
objectiu augmentar al límit la capacitat de productivitat de la natura i l’explotació de la 
classe treballadora per assolir el màxim rendiment de les seves inversions.  
 
L’anarquisme ha tingut una relació molt directa amb l’ecologia, tant des de la 
perspectiva de l’anàlisi dels seus efectes negatius de la seva activitat de domini i 
explotació del medi, com des de l’àmbit de les seves propostes de canvi de model 
social, econòmic i polític. La proposta anarquista de societat ecològica es basa en una 
comunitat equilibrada, una democràcia participativa i descentralitzada, i una tecnologia 
de caire humanista. Enfront del model competitiu i individualista del capitalisme que té 
en el consum excessiu, l’especialització de la producció en zones concretes, i una 
divisió de treball excessivament regional com a eixos vertebradors, l’anarquisme es basa 
en el concepte d’ajuda mútua que té com a principals característiques la 
descentralització econòmica, l’autosuficiència regional, una societat basada en 
associacions territorials que eliminin els conceptes de benefici i d’excedent apropiat. 
 
L’anarquisme planteja una societat, que en termes actuals es podria definir com a 
ecologista, que pretén alliberar la natura mitjançant un canvi de model social que té com 
a principals objectius el foment del sentiment comunitari i la potenciació de la llibertat 
de l’individu a través de aquest pregui part activa en la presa de decisions que afecten a 
la seva vida sense estructures centralitzades ni jeràrquiques. Es tracta d’un model que es 
basa en la tendència associativa de l’ésser humà i en la igualtat davant els aspectes que 
tenen relació amb el model de producció i distribució de mercaderies i serveis, així com 
en el model d’urbanisme que s’hauria de desenvolupar per assolir l’objectiu d’una 
concepció orgànica de la ciutat en equilibri amb la natura. 
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3. LA INTERPRETACIÓ CIENTÍFICA DE LA NATURA AL SEGLE 
XX 
 
En aquest capítol es pretén reflectir quina ha estat l’evolució de la ciència respecte la 
interpretació de la natura al llarg del segle XX i les diverses teories científiques que han 
fet una interpretació global sobre les complexes interaccions que es donen en el medi 
natural, partint d’una reflexió sobre l’evolució de la ciència i la seva relació amb 
l’ecologia i amb l’estructura social i econòmica de la societat d’aquesta època.  
 
L’estructura de la informació recollida sobre les principals interpretacions globals de la 
natura es plantejarà tenint en compte els següents apartats: les influències històriques 
que han servit de base per concretar el concepte científic treballat, així com els 
precursors que han fet possible la seva configuració i difusió; la contextualització 
científica en el que s’han desenvolupat, tenint en compte els factors històrics, socials i 
polítics que han facilitat la seva implementació; la metodologia desenvolupada pels 
científics que les han integrat en el paradigma científic imperant; la definició dels 
conceptes fonamentals de les teories analitzades, des de la perspectiva més àmplia 
possible, tenint en consideració les seves contribucions a la resta de disciplines 
científiques i els efectes que han tingut sobre els avanços metodològics d’aquestes; i les 
conseqüències que han tingut en l’evolució del pensament ecològic i la seva incidència 
a la societat, tant des de l’àmbit social com polític.  
 
3.1 L’EVOLUCIÓ DE LA CIÈNCIA I LA SEVA RELACIÓ AMB 
L’ECOLOGIA EN EL SEGLE XX 
 
Al llarg del segle XX es produeix un progressiu intent per incloure la ciència com una 
part més de la cultura, tenint en compte els factors socials. Així, s’ha intentat superar el 
model preponderant al llarg dels segles XVII i XVIII, caracteritzat, segons Kragh 
(1989), per un allunyament de les humanitats i de l’anàlisi dels aspectes socials, ja que 
la història de la ciència estava molt influenciada per les idees racionalistes que es 
basaven en la convicció que el coneixement era purament reflexiu i racional. El segle 
XIX significarà, segons aquest autor, la continuïtat de la separació entre la ciència i les 
humanitats, degut, en gran part, per la confiança quasi absoluta en el progrés i per 
l’optimisme científic i social, característic del capitalisme:  
 

“A conseqüència de la professionalització i organització de la vida científica 
que es va assentar al llarg del segle XIX, sorgeix cert interès per la història 
de la ciència. Però es tracta d’un interès dirigit primordialment envers 
assumptes tècnics i d’especialistes. Les ciències naturals, que cada cop 
s’anaven tornant més arrogants, es distanciaven de les humanitats, produint-
se, conseqüentment, un cisma entre la història de la ciència i camps com el 
de la filosofia, la història de la civilització i la teoria de la història. La 
sensació que la filosofia pot aprendre de la història de la ciència, mentre que 
aquesta no té res per aprendre de la filosofia fou generalitzant-se” (Kragh, 
1989:17).  

 
Recollint l’aportació de Cini (1992), al llarg del segle XX, poden plantejar-se dues 
grans fases respecte l’evolució de la ciència i la seva relació amb l’ecologia:  
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“El panorama de les ciències fins el final de la primera meitat del segle 
[XX] està dominat per una tendència general a assumir com a objectiu del 
coneixement científic el descobriment de les lleis necessàries i universals de 
la natura i, com criteri de cientificitat, una concepció que podríem qualificar 
de reduccionisme (sota la idea que sempre és possible reconduir l’explicació 
de les propietats d’un sistema composat d’un gran número d’unitats 
elementals en estat d’interacció recíproca al coneixement de les propietats 
simples d’aquestes unitats). Aquestes dues característiques deriven 
essencialment de la identificació de la física com model paradigmàtic de la 
resta de disciplines” (Cini, 1992:22). 

 
La complexitat de l’anàlisi de les conseqüències de l’impacte sobre la natura de l’actual 
model econòmic, on les conseqüències de qualsevol alteració del medi local pot 
provocar canvis estructurals a gran escala, ha legitimat el que Cini (1992) anomena 
“cultura del maquinisme” amb l’ajut de la ciència moderna: 
 

“En la base d’aquesta cultura, no tant sols es troben la força de les idees, 
sinó també la força creixent de les institucions socials i dels interessos 
econòmics. La cultura alternativa a aquesta cultura del maquinisme encara 
no existeix més que en el seu estat embrionari i li falta vigor tant en el pla 
teòric com en el pla pràctic” (Cini, 1992:28). 
 

Seguint la reflexió de Cini (1992), la segona etapa que podem distingir s’inicia a la 
dècada dels anys seixanta del segle XX on podem apreciar un nou enfocament que 
planteja que sistemes estructuralment idèntics poden manifestar comportaments 
completament diferents. Significa el naixement d’una nova comunitat científica 
transdisciplinar, que inclou l’adopció de paràmetres socials i la relació directa entre 
cultura i ciència. Les noves disciplines ecològiques són un exemple d’aquesta nova 
tendència. L’actual model productiu, econòmic i social, basat en la lògica del 
creixement i l’acumulació, s’ha consolidat sobre les creixents desigualtats socials i 
econòmiques i ambientals. El manteniment d’aquest sistema es basa en l’augment 
constant de consum energètic en un model territorial de grans concentracions urbanes 
que es converteixen en els principals nuclis de consum d’energia i que són els espais 
clau de l’impacte sobre l’entorn. Es produeix una triple crisi: l’econòmica (pels 
creixents desequilibris que provoca), la sociopolítica (per la ingovernabilitat d’un 
sistema en crisis cícliques), i ambiental (pel progressiu esgotament de recursos no 
renovables i el deteriorament de l’entorn). La ciència ecològica es troba en la necessitat 
de donar solucions a problemes cada cop més urgents i complexos que obliguen a 
plantejar alternatives que garanteixin un equilibri just entre l’exigència d’una relativa 
autonomia de l’àmbit de la recerca i la necessitat d’un control social de les seves 
orientacions i els seus resultats. 
 
Segons Morin (2008), l’anàlisi del medi per part de la ciència ecològica s’ha de 
plantejar tenint en compte la globalitat i la complexitat de les diverses interaccions 
particulars : 
 

“Fins a una època recent, totes les ciències retallaven arbitràriament el seu 
objecte en el complex teixit dels fenòmens. L’ecologia és la primera que 
tracta del sistema global, amb les seus constituents físics, botànics, 
sociològics, microbians, cadascun dels quals competeix a una disciplina 
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especialitzada. El coneixement ecològic precisa d’una policompetència en 
aquests diferents àmbits i, sobretot, una comprensió de les interaccions i de 
la seva natura sistèmica. Els èxits de la ciència ecològica ens mostren que, 
contràriament al dogma de la hiperespecialització, existeix un coneixement 
organitzatiu global que és l’únic d’articular competències especialitzades 
per comprendre les realitats complexes” (Morin, 2008:32-33).  

 
A llarg termini, els canvis en l’estructura social i econòmica de la societat produeixen 
canvis progressius en el paradigma científic. La crisi ecològica i el tractament que les 
seves conseqüències té sobre el medi ha provocat que la ciència hagi desenvolupat al 
llarg del segle XX una sèrie de propostes de visió del món com un sistema complex 
ambiental organitzat de forma integrada que han permès interpretar d’una manera global 
les relacions que es donen en el medi. Els avanços en el camp de la física, la teoria de 
sistemes i les diverses interpretacions que tenen en compte les interrelacions i 
realimentacions entre tots els elements que formen part de la natura han consolidat 
aquest nou paradigma científic amb capacitat per relacionar un gran número de 
variables. Però aquest canvi per part de la ciència no està aïllat de les reivindicacions 
que des dels moviments socials s’han desenvolupat respecte a la necessitat d’avançar 
envers un model econòmic i social més sostenible.  
 
Tal i com apunta Bookchin (1999), aquesta visió de la natura en la que tots els 
organismes que la integren estan interconnectats i on tots són interdependents, ha ajudat 
a superar la visió antropomòrfica que ha predominat a la ciència fins l’actualitat: 
 

“Si reconeixem que cada ecosistema es pot contemplar també com una 
xarxa alimentària, podem imaginar-la com una sèrie interconnectada 
circular de relacions entre plantes i animals (i no com una piràmide 
estratificada amb l’ésser humà en el seu vèrtex superior) que inclou criatures 
tant diferents com els microorganismes i els grans mamífers. El que 
ordinàriament deixa perplex a qualsevol que veu per primera vegada 
diagrames de xarxes alimentàries és la impossibilitat de discernir un punt 
d’entrada a la sèrie. A la xarxa es pot entrar en qualsevol punt, i porta de 
tornada al seu punt de partida sense cap altra sortida aparent. A banda de 
l’energia proporcionada per la llum solar (i dissipada per radiació), el 
sistema té tota l’aparença d’estar tancat. Cada espècie, sigui una forma de 
bactèria o un cérvol, queda entreteixit en una xarxa d’interdependència, per 
indirectes que pugui ser els seus vincles” (Bookchin, 1999:26). 

 
3.2 LES PROPOSTES CIENTÍFIQUES D’INTERPRETACIÓ GLOBAL 
DE LA NATURA 
 
L’estudi dels organismes a finals del segle XIX i principis del segle XX significa el 
sorgiment de la biologia experimental i l’anàlisi de les funcions dels organismes 
estudiant les seves reaccions davant medis diferents i l’observació dels canvis que 
aquests provoquen sobre el seu comportament i posterior evolució. Segons Bernal 
(1967), la ciència a principis del segle XX analitza els organismes i llur medi tenint en 
compte tres aspectes que han de servir de base a la ciència ecològica: 
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- La interacció dels organismes. El medi d’un organisme comprèn 
invariablement d’altres organismes, cap dels quals no pot ésser modificat 
sense afectar a tota la resta. 

- La dependència mútua dels grups d’organismes. Per regla general, en 
qualsevol medi uniforme de la natura es conserva un cert equilibri. Cap 
espècie individual no pot multiplicar-se ni desaparèixer sense afectar tota 
la resta.  

- La interferència de l’ésser humà en l’equilibri de la natura. Ha significat 
la degradació del sòl del planeta i una alteració del clima, desfavorable 
per gaire bé totes les formes de vida 

 
Els principals intents de formular una interpretació més amplia de la natura que han 
tingut en compte aquestes tres característiques al llarg dels segles XIX i XX es poden 
sintetitzar en la figura 1. 
 
Figura 1: Principals interpretacions globals de la natura 
 
Biosfera Suess, 1875 

Vernadsky, 1920 
 

Zona terrestre on està concentrada la 
vida, concebuda com a sistema 
d’interacció. 
 

Paisatge geogràfic 
 

Berg, 1931 
Passarge, 1926 
 

Complex geomorfològic, climàtic, 
hidrològic i biològic representat per un 
territori. 
 

Ecosistema 
 

Tansley, 1935 Qualsevol àrea de la natura estudiada 
des del punt de vista de la interacció de 
factors biòtics i abiòtics. 
 

Geosistema Sochava, 1971 
Bertrand, 1968 
 

Introdueix l’element antròpic en la 
definició d’ecosistema i corregeix 
l’excessiva insistència en els factors 
biòtics dels plantejaments anteriors. 
 

Gaia Lovelock, 1971 La totalitat del planeta Terra com 
complex biocibernètic equilibrat per 
processos homeostàtics. 
 

Bioregionalisme 
 

Berg, 1973 Transformació cultural de la societat 
mitjançant la protecció i restauració 
dels ecosistemes locals i de la 
biodiversitat autòctona de les regions. 
 

 
Font: Elaboració pròpia adaptat de Mata (1987) 
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3.2.1 El concepte de Biosfera 
 
3.2.1.1 Influències històriques 
 
Les influències de Vladimir I. Vernadsky (1863-1945) en l’elaboració del concepte de 
Biosfera es basen en les diverses tradicions científiques que han desenvolupat el seu 
àmbit d’estudi en la interacció entre els diverses organismes que formen part del medi i 
la influència en el seu desenvolupament, principalment a través de l’obra d’Humboldt. 
Verdansky recull d’Humboldt el concepte d’unitat de la natura on descriu que la relació 
entre els diversos processos naturals no es produeixen de forma aïllada i que el conjunt 
d’organismes tendeixen a presentar-se conjuntament en determinades circumstàncies del 
medi en forma d’associació. Altres aportacions que influeixen en el concepte de 
Biosfera és el concepte d’adaptació al medi i d’evolució dels organismes plantejat per 
Lamarck i posteriorment desenvolupats per Darwin i Spencer.  
 
3.2.1.2 Contextualització científica 
 
Les aportacions de Vernadsky57 i del geòleg austríac Eduard Suess (1831-1914)58 
signifiquen un canvi del paradigma científic que evoluciona des d’una interpretació del 
medi biològic a una nova ciència interdisciplinària, que estudia els sistemes naturals 
tenint en compte la seva complexitat i integra les diverses disciplines científiques com 
ara la geografia, la meteorologia, la botànica, la fisiologia, la zoologia, la geoquímica... 
Segons Deléage (1993), Suess va ser el primer científic que va encunyar el concepte de 
Biosfera el 1875 per referir-se a la regió geogràfica de la Terra on es troba la vida, 
precisant de dos altres conceptes (atmosfera i hidrosfera) on es situen l’aire i l’aigua 
respectivament. Per Suess, la Biosfera és un fenomen geològic que expressava la 
solidaritat de tots els elements vius de la Terra.  
 
A la segona part del segle XX, Vernadsky va ampliar la definició de Suess incloent la 
idea de què la vida participava activament en l’evolució geològica.59 Obre un nou cap 
de recerca, l’anomenada geoquímica global i inicia el camí d’una concepció ecològica 
que es fonamenta en l’estudi genètic i químic dels sòls.  
 
3.2.1.3 Metodologia desenvolupada 
 
El mètode d’anàlisi que utilitza Vernadsky pretén superar les concepcions filosòfiques i 
religioses a les que considera com a no científiques i interfereixen les generalitzacions 
empíriques i la creativitat científica, ja que predeterminen el resultat final. Per 
Vernadsky (1997),60 la matèria viva de la Biosfera ha d’estudiar-se empíricament i 
l’observació científica no ha de supeditar-se a hipòtesis preconcebudes. 
 
  

                                                 
57 Segons Deléage (1993), Vernadsky defineix en concepte de biosfera a diversos articles però 
principalment a la seva obra La Biosfera (1926). 
58 A les seves obres Die Enstehung der Alpen (1875) (Els orígens dels Alps) i posteriorment a Das 
Antlitzder Erde (1883-1905) (Les cares de la Terra) planteja un model estructural de la Terra formada per 
tres grans parts: la litosfera sòlida, la hidrosfera líquida i l’atmosfera gasosa (Deléage, 1993).  
59 L’expressió que utilitza Vernadsky és que la vida és una força geològica. 
60 El llibre original de Vernadsky és de 1926. En aquesta tesi s’ha utilitzat la traducció castellana, 
publicada el 1997.  
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3.2.1.4 Definició del concepte Biosfera 
 
Vernadsky (1997), considera que la biosfera està constituïda pel conjunt de la matèria 
viva de la Terra, que inclou la totalitat de la troposfera atmosfèrica, els oceans i una fina 
capa de les zones continentals on es donen les condicions ambientals i funcionals 
compatibles amb la vida i que es caracteritza per ser la zona on poden tenir lloc canvis 
deguts a la radiació d’entrada. Tots els organismes estan relacionats amb l’entorn 
material i l’energia ambiental que produeixen les radiacions còsmiques que intercepta la 
Terra. A la Biosfera es produeix una migració continua d’àtoms des de la matèria inert 
cap a la viva, i viceversa.61 Les forces còsmiques externes tenen una influència directa 
en el procés de transformació de la Terra i de l’evolució dels éssers vius:  
 

“Aquestes forces alteren la faç de la Terra; en gran mesura, la modelen. 
Aquesta faç significa més que el reflex del nostre planeta, la manifestació de 
la seva matèria i la seva energia: també és una creació de les forces 
còsmiques externes” (Vernadsky, 1997:55). 

 
El concepte de Biosfera és defineix com un espai on es transforma l’energia còsmica i 
que tenen una influència directa en la vida dels organismes i en els fenòmens físics 
atmosfèrics (l’activitat dels vents, les corrents marines, les ones, l’erosió de les roques, 
les corrents dels rius...): 
 

“Pels seus trets intrínsecs, la biosfera pot definir-se com una regió de 
l’escorça terrestre sembrada de transformadors que converteixen les 
radiacions còsmiques en energia terrestre activa, energia elèctrica, química, 
mecànica, tèrmica, etc. Les radiacions còsmiques procedents de tots els 
astres circumden la biosfera, la travessen per complert, així com tot el que 
radica en ella. Detectem i percebem només un percentatge exigu d’aquestes 
radiacions i, entre les mateixes, quasi exclusivament els raigs solars” 
(Vernadsky, 1997:60). 

 
Per Vernadsky (1997), la Biosfera és la regió de l’escorça terrestre on es concentra la 
vida i on es produeixen les interrelacions entre els diversos organismes que hi formen 
part a través dels àtoms que es desplacen de forma continua i que constitueixen la 
matèria de la superfície terrestre: quan l’organisme viu, mort i es destrueix, aquest 
restitueix els seus àtoms a la biosfera, de qui els reprèn cíclicament i torna a origina 
nova vida.  
 
Les diverses associacions dels organismes vegetals i animals i l’activitat dels humans 
són els responsables dels processos químics de més influència a l’escorça terrestre. La 
influència de la vida és fonamental en els processos químics i, per tant, té una estreta 
relació amb l’estructura de l’escorça terrestre. Tota matèria viva62 pot ser estudiada com 
un conjunt indivisible en el mecanisme de la biosfera a excepció de la flora verda, 

                                                 
61 Vernadsky (1997) distingeix dos tipus de cossos inerts: els que procedeixen dels fenòmens volcànics o 
des de l’espai còsmic en forma de meteorits i pols; i els que apareixen per la influència de la matèria viva, 
especialment de l’ésser humà. 
62 Vernadsky (1945), en lloc del concepte de vida prefereix introduir el de Matèria viva. Aquest concepte 
inclou la totalitat dels organismes vius sense tenir en compte els aspectes com ara la filosofia, el folklore, 
la religió i les arts. 
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portadora de la clorofil·la, indispensable per l’elaboració de l’energia química 
necessària per la seva supervivència (Vernadsky (1945). 
 
Vernadsky recull el concepte de Darwin respecte l’adaptabilitat de les espècies en el seu 
plantejament respecte a la funció fonamental de les plantes per la supervivència dels 
ésser vius:  
 

“L’estudi de la morfologia i de l’ecologia dels organismes verds consagrà, 
fa temps, la tesi de què la primera adaptació de totes les plantes amb 
clorofil·la, tant per les seves associacions com pel seu moviment, es dirigia 
a satisfer l’acompliment de la seva funció còsmica (captar i transformar els 
raigs solars)” (Vernadsky, 1997:72).  

 
Aquest procés forma part d’un sistema perfectament definit i estructurat que de forma 
precisa dirigeix aquest procés d’interrelació entre l’energia solar i la reproducció i 
creixement dels organismes vius que implica que la vida s’expandeixi per tota la 
Biosfera d’una forma quantificada i obeint a unes lleis estadístiques determinades:63 
 

“Malgrat el caràcter summament variable de la vida, no hi ha dubte que els 
fenòmens de la seva reproducció, de la multiplicació i del creixement dels 
organismes i dels seus conjunts (matèries vivents) -és a dir, el treball vital 
de transformar l’energia solar en energia química terrestre- es regeixen per 
unes lleis matemàtiques immutables. Tot obeeix al càlcul i s’acomoda amb 
la precisió i l’ajustament mecànic, la mesura i la sincronia pròpies dels 
cossos celestes i que estem veient en els sistemes dels àtoms de la matèria i 
dels àtoms de l’energia” (Vernadsky, 1997:74). 

 
Tots els organismes, inclòs l’ésser humà, estan relacionats de forma indissoluble, a 
través de la nutrició i la respiració, amb l’entorn material i energètic ambiental. Cap 
organisme pot viure sense aquesta interrelació amb la resta. La difusió de la vida al llarg 
de la Biosfera és la manifestació de la seva energia interna que provoca una 
transformació i multiplicació constant dels éssers vius al llarg de milers d’anys 
mitjançant un treball geoquímic ingent:  
 

“És un moviment inevitable, provocat pels nous organismes resultants de la 
multiplicació, que ocupen noves posicions a la biosfera. Aquesta difusió és, 
en primer terme, la manifestació de l’energia autònoma de la vida a la 
biosfera, una energia que es revela a través del treball que la vida realitza 
traslladant els elements químics i creant cossos a partir d’ells” (Vernadsky, 
1997:75).64  

 
Aquest procés de transmissió de la vida està determinat pels límits que marquen les 
propietats i característiques pròpies de la Terra com a planeta. Existeixen unes fronteres 
que limiten el creixement de cada organisme en funció del caràcter del seu procés 

                                                 
63 Vernadsky (1997) utilitza el concepte ubiqüitat de la vida referint-se a que aquesta envaeix qualsevol 
espai lliure sempre que no es trobi, en el seu camí, amb algun obstacle insalvable que la freni.  
64 Vernadsky (1997), anomena a aquest procés energia geoquímica de la vida a la Biosfera.  
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reproductor i de la densitat que permet als conjunts dels individus assolir un 
desenvolupament adequat:65 
 

“Deuen existir uns valors màxims d’individus que poden ser creats per 
diferents matèries vives. Aquests valors Nmàx han de ser definitius i 
específics per cada espècie o raça. Les velocitats de transmissió de la vida 
han d’estar enquadrats dins d’uns límits exactes i concrets, que mai no es 
traspassen. Per últim, les magnituds d’increment de les progressions 
geomètriques de la multiplicació també tenen uns límits definits. Aquests 
límits estan regulats per dues manifestacions del planeta: primer per les 
seves dimensions; segon per la constitució física del medi terrestre, líquid o 
gasós on es desenvolupa la vida, primordialment per les propietats dels 
gasos i l’intercanvi entre les seves molècules i els organismes” (Vernadsky, 
1997:75). 

 
A la Biosfera es produeix una lluita aferrissada entre els organismes per la 
supervivència tant per l’aliment com per l’oxigen, imprescindible per regular la seva 
multiplicació.66 Es produeix un fenomen d’adaptabilitat de la vida a les condicions 
específiques dels espais on aquesta s’expandeix que s’aconsegueix mitjançant el que 
Bernal (1967) anomena associació dels organismes: 
 

“L’objecte propi de l’ecologia és el complex interrelacionat dels organismes 
-animals, plantes i bactèries- allí on es troben; és a dir, l’anàlisi dels efectes 
totals i recíprocs de tots els organismes d’un lloc específic sobre cadascun 
d’ells. L’associació dels organismes en un camp o en un pantà, per exemple, 
té una coherència i una permanència pròpies, superiors a la de qualsevol 
organisme individual. El primitiu concepte de la lluita per l’existència és 
reemplaçat per un altre de cooperació evolutiva dels diferents organismes” 
(Bernal, 1967:201). 

 
3.2.1.5 Conseqüències en l’evolució del pensament ecològic 
 
El paper de l’ésser humà respecte a la transformació del medi ha tingut el seu punt 
culminant al segle XX, en el moment que ha conegut i abastat la totalitat de la Biosfera i 
l’ha colonitzat en tota la seva superfície: 
 

“La humanitat s’ha convertit en una sola totalitat en la vida de la Terra. No 
hi ha cap lloc a la Terra en que l’ésser humà no pugui viure si així ho 
desitja, com ho demostra l’estada del nostre poble als gels flotants del Pol 
Nord al 1937-1938” (Vernadsky, 1945:215). 

 
Malgrat que la població humana és insignificant respecte la superfície de la Biosfera, 
l’ésser humà gràcies al pensament científic i el perfeccionament de la tècnica és capaç 
de tenir una influència negativa sobre el medi que ha de portar vers un replantejament 

                                                 
65 Recollint els treballs de K. Semper (1888), Vernadsky (1997) creu que per alguna causa interna es 
regula el procés de creixement de la població per tal d’evitar arribar al número d’individus que poden 
posar en perill a l’espècie.  
66 Vernadsky considera que a l’escala de la biosfera és precís considerar no ja la respiració d’un 
organisme aïllat, sinó el resultat global. L’oxigen és la font principal d’energia química lliure de la 
Biosfera. 
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de les seves activitats perjudicials per al medi. Per Vernadsky (1945), la humanitat 
s’està convertint en una poderosa força geològica que obliga a plantejar-se la necessitat 
de la reconstrucció de la Biosfera. Aquest nou estat de la Biosfera és la Noosfera.67 Per 
Vernadsky, la Noosfera constitueix un nou fenomen geològic del planeta que, malgrat 
l’acció negativa de l’ésser humà, encara té possibilitats de canviar el model actual de 
desenvolupament que pot portar a un desastre natural de grans proporcions i que està 
afectant de forma conscient i inconscientment l’embolcall de l’àrea de la Terra i totes 
les seves aigües naturals (Vernadsky, 1945).  
 
La reflexió de Vernadsky respecte al concepte de Noosfera i de les conseqüències de 
l’acció de l’ésser humà sobre la biosfera varen significar els fonaments de l’ecologia 
global i en l’evolució de l’ecologia vers una ciència de la Terra. La matèria viva 
constitueix una part fonamental de l’estructura de la Terra per la seva capacitat de 
transformar la seva superfície mitjançant la conversió de l’energia solar en energia 
química. Els organismes transformen el medi a través de la seva energia en un model 
caracteritzat per l’equilibri, però és l’ésser humà qui mitjançant el seu model de 
producció provoca les més grans i negatives transformacions de la Biosfera 
(escalfament global, reducció de la capa d’ozó, desertificació, creació de noves espècies 
d’animals i plantes...) i trenca aquest equilibri natural posant en perill el futur de les 
generacions futures. Vernadsky (1945) planteja la necessitat que l’ésser humà prengui 
mesures correctores amb la finalitat de preservar per a les generacions futures el medi 
natural davant el perill de sobrepassar els límits del planeta.  
 
 Malgrat aquesta visió positiva respecte al futur, Vernadsky aporta una reflexió sobre la 
necessitat de no perdre el lligam amb el medi i la resta d’éssers vius, a causa de la seva 
dependència d’aliments que al llarg de la història ha regulat la seva estructura social. 
Qualsevol allunyament d’aquesta interrelació pot tenir conseqüències desastroses per 
l’ésser humà, ja sigui per la manca d’aliments com per la consolidació d’un model 
social injust que provoca que les persones morin per la manca suficient d’aliments 
(Vernadsky, 1925). Els problemes que pot ocasionar el model productiu malbaratador 
del medi s’han d’abordar des d’una perspectiva social. 
 
Per Vernadsky, la solució a la situació de degradació de la Biosfera passa perquè la 
ciència prengui un paper preponderant a la societat. No es pot resoldre la qüestió social 
sense un canvi dràstic en la producció d’aliments i de les fonts d’energia utilitzades per 
l’ésser humà i tant sols la ciència ho pot solucionar: 
 

“La força de les marees i les onades, l’energia atòmica, el calor solar estan a 
l’abast del nostre saber per a resoldre el problema energètic. Vernadsky 
somnia en poder utilitzar l’energia solar sense la mediació de la planta verda 
per crear una abundància energètica i alimentaria“ (Deléage, 1993:233-234). 

 
Les principals aportacions de Vernadsky a l’ecologia es basen, entre d’altres, en les 
següents grans línies de pensament: el valor democràtic i pràctic de la ciència, la seva 
confiança de que aquesta ha de servir pel desenvolupament de la societat, l’anticipació 
al pensament global de l’ecologia i de la interrelació solidària dels conjunts dels 
processos ecològics de la biosfera, la confiança de l’energia atòmica com a vector de la 
industrialització, i la defensa de la cooperació científica internacional.  
                                                 
67 La paraula Noosfera es composa dels termes grecs noos, intel·ligència i d’esfera, empleat aquest darrer 
en el sentit d’embolcall de la Terra.  
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3.2.2 Paisatge geogràfic i Geosistema 
 
3.2.2.1 Influències històriques 
 
Alexander von Humboldt va ser un dels precursors de l’estudi del paisatge a través de 
l’anàlisi de l’estructura de la superfície terrestre des d’una perspectiva global plantejant 
conceptes que seran clau per la seva interpretació i comprensió. A la seva obra Cosmos 
defineix la Natura com la relació entre els elements que la conformen, enllaçats per una 
sèrie de forces contínues i moviments interiors. Cada paisatge té unes característiques 
pròpies que les diferencia de la resta. Humboldt hereta part del pensament d’autors com 
Heròdot o Estrabó respecte a la relació entre les característiques físiques i climàtiques 
d’un determinat territori i la influència que sobre ell exerceix l’acció de l’ésser humà i 
que, posteriorment, es desenvoluparà fins el segle XIX quan es desenvolupi el concepte 
de regió natural.  
 
A partir del segle XIX es comença a plantejar una interpretació del paisatge que té en 
compte la seva complexitat i la interacció entre els seus components i que va més enllà 
de la descripció morfològica predominant fins llavors: 
 

“La concepció del paisatge es va ampliant gràcies a la seva mateixa anàlisi. 
Comencen a plantejar-se problemes com ara els conceptes d’heterogeneïtat i 
homogeneïtat en relació amb l’escala, complexitat i globalitat de les formes 
de la superfície terrestre, el que condueix a científics i naturalistes a una 
reflexió cada vegada més profunda respecte de l’estructura i organització de 
la superfície terrestre en el seu conjunt” (Bolós, 1992a:6).  

 
L’aproximació al concepte de paisatge desenvolupada per Humboldt, va ser continuada 
al llarg de la segona meitat del segle XIX i la primera meitat del segle XX per geògrafs 
de l’escola francesa com Vidal de la Blache i l’alemanya com Von Richthofen,68 Sigfrid 
Passarge (1867-1958)69 o Carl Troll (1899-1975),70 amb l’intent d’explicar l’evolució 
del paisatge no tant sols a través de les influències del medi físic sinó de la cultura 
desenvolupada en aquest territori per l’ésser humà. Segons Bolós (1992b), una de les 
aportacions de Passarge és la de donar origen a la Geografia del Paisatge, i en el seu 
llibre Geomorfologia (1912) planteja fer una divisió geogràfica a partit dels paisatges i 
no només fer-la a partir dels climes com proposaven altres autors: 
 

“Fins aquí hem tractat solament de les diferents forces i de la seva acció 
d’una manera aïllada, i ens queda ara la qüestió de conèixer com actuen 
juntes. Rarament actua una sola força: en la majoria dels casos treballen 
vàries d’elles juntes, recolzant-se o oposant-se recíprocament. Sota aquest 
joc altern de les forces que es creen, en els temps actuals, les formes petites 
que destrueixen les grans, constituïdes en el període diluvial i en altres 
encara més antics de la història de la Terra. Ja que, en realitat, les forces 
formadores del relleu són sobretot de naturalesa climàtica, s’entén l’intent 

                                                 
68 Von Richthofen interpreta la superfície terrestre com la intersecció de diferents esferes 
interconnectades: litosfera, atmosfera, hidrosfera i biosfera. 
69 Passarge aporta a l’estudi del paisatge el concepte de globalitat.  
70 Troll introdueix el concepte d’Ecologia del paisatge, entesa com l’estudi de la complexitat de les 
relacions existents entre les comunitats d’éssers vius en un espai concert del paisatge. 



La interpretació científica de la natura al segle XX 

 75

fet per l’Associació de Naturalistes, a la sessió de Düsseldorf, de traçar un 
programa de Morfologia regional des de punts de vista climatològics. La 
vegetació, per exemple, depèn solament del clima; però, a la vegada, la 
coberta vegetal influeix, en part, encara que de forma decisiva, en la 
demolició del relleu i de l’enrunament. D’aquí que no n’hi hagi prou per 
aquesta distinció de paisatges una divisió estrictament climatològica; més 
aviat és precís acudir a una divisió geogràfica” (Passarge, 1931:125).  

 
La divisió geogràfica que planteja Passarge enllaça amb una concepció global del 
paisatge representada per Jan Christian Smuts (1870-1950)71 i per Carl Sauer (1889-
1975),72 que tenen en compte els processos d’interacció entre els components físics i 
l’acció de l’ésser humà en la configuració de les característiques pròpies de cada regió.  
 
3.2.2.2 Contextualització científica 
 
Segons Bolós (1992b) les aportacions de l’escola alemanya són fonamentals per l’estudi 
del paisatge mitjançant dos conceptes clau: la Ciència Ecològica que analitza el paisatge 
com un sistema obert on té una influència clau la societat humana i l’Ecologia Humana 
que analitza les relacions de l’ésser humà amb el medi.  
 
Serà l’escola soviètica qui desenvoluparà la idea de complexitat del paisatge i de les 
interaccions del complex natural: 
  

“El concepte científic de paisatge sorgeix a Rússia a finals del segle XIX i 
principis del XX. Seguint els principis de l’escola alemanya de descripció 
geogràfica comparativa, fundada per Alexander von Humboldt i Karl Ritter, 
els geògrafs intenten englobar la realitat geogràfica, natural i humana, en un 
doble sentit, espacial i metodològic. Les fonts d’aquesta nova geografia 
remunten a les experiències heretades d’èpoques precedents: als relats de 
viatges i expedicions científiques, a les descripcions utilitàries dels militars, 
enginyers, geòlegs, i metges, i a l’estadística. Aquests estudis seran 
completats, al segle XIX, pels estudis econòmics i agronòmics” (Hiernaux i 
Lindón, 2006:260).  

 
Segons Deléage (1993), l’edafòleg rus V.V. Dokuchaiev (1848-1903) estableix el 
principi d’anàlisi integral del territori. L’examen de la pràctica agrícola portarà a 
Dokuchaiev a qüestionar-se sobre el paper del sòl en els sistemes territorials, proposant 
considerar el sòl com un objecte diferent que es desenvolupa en un procés d’interacció 
entre els components abiòtics i biòtics d’un complex espacial, i també amb l’ésser 
humà. Aquesta nova aproximació aclareix les interaccions entre la vegetació, el relleu, 
la geologia, el clima, i l’activitat humana. S’allunya així de l’antiga concepció de 
paisatge, lligada a la visibilitat, i orienta la geografia cap a l’anàlisi sintètica del medi 
                                                 
71 Tal i com recull Bolós (1992a), Smuts a la seva obra Holism and evolution (1926) planteja que la 
superfície terrestre està formada per conjunts o unitats integrades formades per matèria viva, matèria inert 
i matèria pensant que apareixen disposades, interconnectades i estructurades d’una determinada manera 
però que no es poden analitzar de forma independent. Aquestes unitats s’inscriuen unes dins les altres 
formant conjunts de complicació creixent, semblant al que formen les nines russes. La seva teoria de 
l’holisme serà clau per entendre el concepte d’integració en el paisatge.  
72 Sauer entén la regió com un àrea cultural on el paisatge s’ha desenvolupat en funció de l’activitat de 
l’ésser humà. La seva obra Morfologia del Paisatge (1925) servirà de base a l’anomenada Escola de 
Berkeley per analitzar l’impacte de l’acció de l’esser humà sobre el medi.  
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geogràfic. Sota la influencia d’aquest principi, el paisatge o el complex natural 
territorial s’institueix com mètode científic per l’estudi de l’espai geogràfic. A l’entorn 
de 1910, el geògraf rus L.S. Berg (1876-1950) va plantejar tesis semblants a les de 
Dokuchaiev mostrant el paisatge com un objecte integrador de la geografia que marca la 
seva especificitat respecte a d’altres disciplines i representa la finalitat dels seus estudis. 
Les aportacions de Berg a l’estudi del paisatge significaran l’objecte integrador de la 
Geografia: 
 

“La nova definició del paisatge, proposada per Berg (1913), comporta en si 
mateixa tres caràcters importants. En primer lloc, el paisatge és considerat 
com una unitat homogènia. El segon lloc, la identitat dels diferents paisatges 
es mostra en similitud de la seva composició. I, finalment, el paisatge de 
Berg engloba l’activitat humana i diversos elements de l’ecosistema” 
(Frolova, 2006:227). 

 
Segons Bolós (1992b), Berg introdueix els conceptes de Passarge respecte les idees 
sobre el paisatge que tindran una influència clau a autors soviètics com A.A Grigoriev73 
i S.V. Kalesnik74 que, entre d’altres,75 plantejaran un canvi en l’enfocament 
metodològic de la geografia. El mètode descriptiu i explicatiu tradicional ha de donar 
pas a un nou mètode que impliqui analitzar els complexos processos que determinen el 
dinamisme del medi físic i té en compte les conseqüències sobre el medi de l’activitat 
humana. Les dues principals aportacions de l’Escola Soviètica va ser considerar que el 
globus terraqüi està format per elements o cossos individuals naturals que actuen en 
qualitat de components repartits de forma irregular a la superfície terrestre i que estan 
relacionats entre si.  
 
La nova ciència del paisatge adquireix importància, entre els anys trenta i quaranta del 
segle XX, per a altres ciències que tenen en compte aquesta visió interactiva i 
globalitzadora de la Natura que servirà de precedent a la ciència de l’Ecologia (Bolós, 
1992a:10). A partir del anys seixanta del segle XX, es proposa des de la perspectiva de 
la teoria de sistemes un nou enfocament de la geografia que tal i com planteja Bertrand i 
Bertrand (2006) sigui més global i naturalista, més antropitzada i més social. La 
geografia ha de desenvolupar una interacció entre les ciències socials i la natura que 
l’anàlisi de l’acció humana sobre el medi de forma que tota la natura és, directament i 
indirectament, integrada en l’anàlisi social de la geografia: 
 

“Aquesta teoria d’interfície es fonamenta en el concepte “d’antropització”. 
Pel geògraf, la natura és en primer lloc l’espai, un espai cada cop menys 
natural, cada vegada més “territorialitzat”, és a dir, apropiat, explotat, 
artificialitat, degradat. El qualificatiu d’antròpic defineix clàssicament 
aquesta acció directa o indirecta de les societats sobre els seus territoris. El 

                                                 
73 Grigoriev planteja que en la regió natural es troben els elements del relleu, el sòl i la vegetació que 
estan organitzats en un conjunt geogràfic que pot repetir-se a l’interior d’una mateixa zona geogràfica 
(Bolós, 1992b).  
74 Kalenski reflexiona a l’entorn del concepte d’envolta geogràfica, una unitat física i geogràfica en la 
qual es produeixen profundes interaccions i interdependències amb l’activitat humana. Aporta el concepte 
d’Ecologia Global que assigna a la disciplina geogràfica l’anàlisi de les interaccions entre el paisatge, el 
clima i la vegetació amb la societat humana.  
75 Bolós (1992b) cita com a membres destacats de l’Escola Soviètica que varen impulsar la Ciència del 
Paisatge a D.L. Armand, A.G Isachenko, V.S. Preobrazhenskii, A.M. Riabchikov, N.K. Soltntsev i I.P. 
Gerasimov.  
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concepte pot ser estès a la totalitat de la combinatòria societat-natura. 
L’antròpic representa el conjunt de les formes (tanca, terra conreada, edifici) 
i “l’antropització” el conjunt de processos materials (“erosió antròpica”, 
silvicultura) i immaterials (representació paisatgística) que neixen de 
l’impacte d’un pensament i/o d’una acció humana sobre el sistema natural 
(alteració) i viceversa (abandonament)” (Bertrand i Bertrand, 2006:149). 

 
Bertrand proposa una anàlisi tridimensional de la interfície: el mètode GTP 
(Geosistema, Territori, Paisatge) que permet elaborar un sistema d’anàlisi territorial que 
tingui en compte la complexitat i la diversitat: 
 

“Es tracta d’assumir, amb claredat, un pont o passarel·la multidireccional i 
interactiva. En un sentit permet anar, per exemple per a un sòl, d’un 
fenomen físic-químic brut (“perfil pedològic”) fins a la seva interpretació 
socioeconòmica (“perfil cultural”) i la representació social (fertilitat). En 
l’altre sentit, assegura la transició des d’un projecte socioeconòmic 
(silvicultura) i d’una representació social (espai verd) fins a un objecte 
natural (ecosistema forestal)” (Bertrand i Bertrand, 2006:150-151).  

  
El mètode GTP és un intent per desenvolupar un sistema per integrar la globalitat, la 
diversitat i la interactivitat dels sistemes mediambientals i d’entendre les complexes 
relacions entre la natura i l’acció de l’ésser humà.  
  
3.2.2.3 Metodologia desenvolupada  
 
Una de les aportacions clau de l’estudi del paisatge és el de la necessitat de plantejar un 
mètode d’anàlisi geogràfica que tingui en compte la interdisciplinarietat que superi el 
tradicional mètode descriptiu i tradicional. La renovació en els mètodes de recerca 
geogràfica desenvolupades per la Geografia soviètica, representada principalment per 
Grigoriev, té en compte els complexos processos que determinen el dinamisme del medi 
físic i plantegen la necessitat d’aplicar models qualitatius i quantitatius en la recerca 
fisicogeogràfica. És llavors, segons Frolova (2006: 230) “quan sorgeix la idea de què a 
partir de dades científiques, tractades amb mètodes matemàtics, geofísics i geoquímics, 
de balanç energètic, etc., es pot objectivar la recerca de la Geografia Física” (Frolova, 
2006:230). 
 
La teoria de Geosistema significa un procés de renovació de l’anàlisi del paisatge i, al 
mateix temps, introdueix la manera en que s’interaccionen i s’interaccionen els sistemes 
socioeconòmics i naturals. L’aplicació de la Teoria de sistemes76 facilitarà l’estudi 
interdisciplinari dels problemes del medi i serà aplicada per la majoria de geògrafs arreu 
del món sovint per aplicar-lo als problemes d’ordenació del territori. Pel que fa a la 
metodologia del Geosistema, aquesta és un model teòric que permet entendre la realitat 
de l’espai geogràfic mitjançant l’aplicació a la pràctica científica d’aspectes pedològics i 
culturals que han de permetre captar aquesta realitat física des d’una perspectiva 
integral.  
 
                                                 
76 L’aplicació de la teoria de sistemes en l’anàlisi del medi parteix de la base que els elements de la 
superfície terrestre apareixen integrats de tal forma que es presenten a manera de conjunts que s’adapten 
al model conegut com sistema general. S’analitzen conjunts d’interrelacions existents entre els seus 
elements superant el tradicional mètode geogràfic que analitza element per element.  
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Segons Bovet i Ribas (1992), la ciència del Paisatge, a causa de la seva complexitat 
natural, planteja dificultats per desenvolupar una metodologia única que permeti una 
interpretació general adoptada per tota la comunitat científica. L’aplicació del mètode 
científic proposat per Bunge (1987) als estudis del paisatge implica un procés que 
inclou: l’anàlisi de les característiques del paisatge, diagnosi, correcció d’impactes 
ambientals, prognosi de l’evolució i el desenvolupament del paisatge (que inclou 
l’elaboració de propostes alternatives a la seva evolució) i sintéresi (planificació de 
tècniques preventives a cada tipus de paisatge). Altres autors mostrent la necessitat de 
tenir en compte la interacció i la complexitat entre els diferents components que formen 
part del paisatge en valorar-lo científicament: 
 

“A la valoració científica del paisatge global (és a dir, de la conjunció 
d’elements i factors que representa aquest complex d’interrelacions 
dinàmiques) i no únicament d’algun dels seus components, el punt de vista 
ha de ser el més ampli i sinèrgic possible” (Cancer, 1999:118). 

 
Tal i com apunta Frolova (2006), els mètodes d’estudi del medi mitjançant la 
informàtica i els Sistemes d’Investigació Geogràfica han permès aplicar models en 
l’anàlisi dels processos ambientals i de l’estudi del paisatge. No obstant, l’aplicació 
d’aquestes tècniques s’han de complementar amb els mètodes clàssics d’estudi 
geogràfic del medi ambient com ara la cartografia del paisatge tradicional, la descripció 
o els treballs de camp.  
 
3.2.2.4 Definició dels conceptes paisatge i de geosistema 
 
Són diversos els significats que s’han donat a la paraula paisatge al llarg del temps, des 
d’una accepció territorial més o menys definida fins a una interpretació més global que 
caracteritza a un espai determinat que sorgeix de la seva interpretació subjectiva per part 
de l’ésser humà (paisatge rural, urbà, cultural, natural...). 
 
En geografia, el concepte paisatge s’ha utilitzat per definir des d’una perspectiva formal 
una classificació dels diversos tipus de paisatges: 
 

“A partir del segle XIX, el terme “paisatge” és profusament utilitzada en 
Geografia i, en general, es concep com el conjunt de “formes” que 
caracteritzarien un sector determinat de la superfície terrestre. Des d’aquesta 
concepció, que considera purament les formes, el que es distingeix és 
l’heterogeneïtat de l’homogeneïtat de manera que es poden analitzar els 
elements en funció de la seva forma i magnitud i, així obtenir una 
classificació de paisatges: morfològics, de vegetació, agraris, etc.” (Bolós, 
1992a:5-6). 

 
Bombin (1987) planteja un tres enfocaments diferents per centrar el concepte de 
paisatge: paisatge purament estètic (que es refereix a la combinació de les formes i 
colors del territori i a la seva representació artística), paisatge ecològic o geogràfic 
(quan es tenen en compte a l’estudi dels sistemes naturals i de les interrelacions 
derivades de la interacció del components que el configuren) i el paisatge cultural (un 
medi natural condicionat per les activitats socioeconòmiques de l’ésser humà). 
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Des de la perspectiva de la dinàmica de sistemes es planteja una definició de paisatge 
que té en compte la interacció entre uns components en contínua evolució: 
 

“El paisatge no és la simple addició d’elements geogràfics dispersos. Sobre 
una certa porció d’espai és el resultat de la combinació dinàmica, per tant 
inestable, d’elements físics, biològics i antròpics que, interactuant 
dialècticament uns sobre els altres fan del paisatge un conjunt únic i 
indissociable en perpetua evolució” (Bertrand i Bertrand, 2006:40).  
 

Podem definir al Geosistema com una combinació de diversos elements com el 
subsistema abiòtic o geoma (la morfologia del medi, la hidrologia i l’atmosfera o el 
clima), els éssers vius que habiten el medi físic o bioma (sòl, plantes i animals) i on s’ha 
d’incloure a l’ésser humà i un subsistema social i econòmic o antropoma, capaç 
d’introduir canvis en el medi biofísic. El paisatge està format per la integració dels 
diversos subsistemes (geoma, bioma i antropoma). El paisatge està sotmès a una 
continua evolució, fet que els dota de dinamisme. Es tracta d’un procés en funció de 
l’entrada d’energia que tenen efectes sobre el Geosistema (Bolós (1981). Les energies 
poden ser externes (per exemple la radiació solar), internes (en funció de l’orogènia del 
medi) o exosomàtiques (provocades per la tracció animal, combustibles fòssils...) i 
originen una sèrie de transformacions en el Geosistema que fan que aquest evolucioni 
cap a un estadi d’equilibri. Aquest equilibri es pot modificar per l’acció de l’ésser humà 
a través de la interferència física que aquest pot ocasionar en el medi.77 Bolós (1981) 
arriba a la conclusió que les relacions que manté l’ésser humà amb l’ecosistema es 
caracteritzen per dues variables: el fet de que l’ésser humà està immers a la natura de la 
que forma part com a ésser viu a l’ecosistema i que és capaç de conèixer i organitzar la 
natura originant un nou subsistema que anomenem socioeconòmic constituït per una 
estructura creada expressament per arribar a satisfer les seves apetències econòmiques i 
socials. 
 
3.2.2.5 Conseqüències en l’evolució del pensament ecològic 
 
L’estudi del paisatge té una influència fonamental amb les polítiques de protecció del 
medi a través dels diferents plans d’acció desenvolupats pe les administracions 
públiques internacionals, nacionals o locals en els que la consideració dels aspectes 
socials i econòmics tenen una importància creixent:  
 

“Efectivament, la lògica territorial s’afiança en la política ambiental i, 
específicament, en la de conservació de la biodiversitat. La Cimera de Rio 
de 1992 va introduir no només una visió més àmplia i complexa del camp 
d’acció del conservacionisme, superant els límits dels objectes específics de 
protecció (espècies, biòtops, espais naturals protegits), sinó també una 
atenció creixent als processos socials, econòmics i culturals, que en 
l’específica realitat de cada territori interactuen amb les condicions 
ambientals i amb el funcionament dels ecosistemes” (Mata i Tarroja, 
2006:18). 

 

                                                 
77 Bolós (1981) defineix la interferència física com una interacció entre els elements naturals i un espai 
que es troba organitzat per l’ésser humà o simplement per uns determinats impactes, resultat de l’acció de 
l’ésser humà sobre l’ecosistema. 



La interpretació científica de la natura al segle XX 
 

 80 

 Les polítiques ambientals de protecció del medi han incorporat els valors del paisatge 
amb una perspectiva interdisciplinària tenint en compte la dimensió social i cultural. En 
aquesta línia, l’Estratègia Territorial Europea (ETE)78 i la Convenció Europea del 
Paisatge (CEP)79 són exemples de com des de les administracions públiques incorporen 
el paisatge des d’una perspectiva integradora del paper de la població en els processos 
de planificació territorial a través de processos de participació democràtica i, al mateix 
temps, tenen en compte les interrelacions entre els factors humans i els naturals: 
 

“Perquè la convergència en el paisatge d’objecte i subjecte, de significants i 
significats, és una de les seves potencialitats més grans per la planificació 
territorial, no tant sols per la defensa i millora dels valors específicament 
paisatgístics, sinó per implicar a la població, a través de la relació viscuda i 
sensible amb el territori que l’experiència paisatgística suposa, en la tasca 
d’elaborar models territorials democràtics” (Mata i Tarroja, 2006:22).  

 
Una de les aportacions fonamentals de la CEP és la de la participació social que a través 
del disseny de mecanismes de consulta permet la implicació dels agents socials en els 
processos de presa de decisions i contribueixen a integrar la percepció que la població té 
del paisatge viscut en les polítiques públiques: 
 

“És necessari combinar aquesta indispensable dimensió identitària i 
patrimonial amb una visió prospectiva que associï la imaginació més 
utòpica, i més poètica, amb la voluntat de crear uns paisatges funcionals que 
responguin a noves necessitats materials i a nous somnis” (Bertrand i 
Bertrand, 2006:316). 

 
3.2.3 Ecosistema  
 
3.2.3.1 Influències històriques 
 
El concepte d’Ecosistema es basa en els plantejaments d’autors com ara Buffon i Ernst 
Haeckel, que van reflexionar sobre com a la natura els diferents organismes que hi 
formen part es relacionen entre ells i amb el medi exterior. Tots aquests organismes 
estan condicionats pels processos orgànics de l’evolució i pels canvis físics i climàtics 
de la Terra.  
 
3.2.3.2 Contextualització científica 
 
Tal i com planteja Deléage (1993), la primera aproximació al concepte d’Ecosistema es 
troba l’any 1877 en l’obra de Karl Möbius (1825-1908) Les ostres i el seu cultiu (1877) 

                                                 
78 L’Estratègia Territorial Europea (ETE) va ser acordada pels ministres responsables d’ordenació del 
territori de la Unió Europea l’any 1999 amb l’objectiu de solucionar els problemes ambientals que afecten 
als paisatges culturals i incorpora també els paisatges rurals i urbansi no només els protegits pel seu valor 
especial.  
Comisión Europea. Estrategia Territorial Europea (ETE). Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del 
territorio de la UE. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_es.pdf  
(consultat 15/07/2012). 
79 La Convenció Europea del Paisatge (CEP), promoguda pel Consell d’Europa l’any 2000, incorpora la 
idea de què tot territori és paisatge independentment del seu valor qualitatiu. 
http://www.cidce.org/pdf/Convenio%20Paisaje.pdf (consultat 15/07/2012).  
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on per primer cop es cita la paraula Biocenosi.80 Designa un nivell d’integració d’éssers 
vius que tenen la seva pròpia forma de regulació. És el conjunt d’organismes de totes 
les espècies coexistents en un espai definit anomenat biòtop que ofereix les condicions 
necessàries per la seva supervivència. Qualsevol modificació dels factors determinants 
d’una Biocenosi implica un canvi en la seva estructura; però també es modifica quan 
una espècie augmenta o disminueix, desapareix una espècie o quan una nova espècie 
s’integra en la comunitat viva per l’acció de l’ésser humà.  
 
Möbius reflexiona sobre les conseqüències que provoca en una Biocenosi les 
extraccions excessives dels reproductors d’una espècie que pot conduir a la seva 
desaparició: l’acció ramadera i agrícola de l’ésser humà provocant un augment artificial 
de les plantes cultivades i dels animals domèstics trenquen l’equilibri natural que la 
Biocenosi regula de forma natural quan es produeix una variació de les condicions de 
vida en relació a la seva mitjana habitual (Deléage, 1993). L’aportació de Möbius al 
camp de l’ecologia és fonamental per analitzar els efectes que el model intensiu de 
pesca i de ramaderia ocasiona en el medi. Les activitats humanes no poden 
desenvolupar-se sense tenir en compte la necessària regeneració de les espècies; en cas 
contrari es pot provocar el desequilibri de tot el sistema.  
 
Els estudis de Möbius, tal i com recull Deléage (1993), es complement amb els treballs 
d’Alphonse Forel (1891-1912) sobre les relacions recíproques entre les espècies que 
habiten un determinat medi i d’Edward Forbes (1815-1854) sobre l’anàlisi del sistema 
d’interaccions naturals que s’organitzen entre diverses espècies animals en un espai 
determinat (comunitat). Forbes estudia la complexitat de les xarxes alimentàries, 
posteriorment desenvolupades per Tansley. Per Forbes, el sistema en tot el seu conjunt 
està afectat per qualsevol esdeveniment que afecti a tant sols una de les espècies. Es 
tracta d’una comunitat d’interessos que funciona per garantir l’estabilitat del conjunt.  
 
En el context científic de la dècada dels anys trenta del segle XX, la interpretació de la 
natura encara està excessivament lligada a esquemes botànics. Entre els anys 1911 i 
1912 es comencen a desenvolupar diversos treballs científics que tenen en compte que 
qualsevol canvi en el medi té una sèrie de conseqüències sobre les comunitats animals i 
vegetals.81 Per Deléage (1993), el concepte d’ecosistema, desenvolupat per Arthur 
Tansley (1871-1955) a partir de l’article The Use and Abuse of Vegetational Concepts 
and Terms (1935), apareix en un moment de divergència entre els ecòlegs sobre la 
interpretació de la naturalesa de les comunitats vives que estudien. En aquest article, 
Tansley critica tant les concepcions progressives de la successió82 com les organicistes.  
 
La concepció d’ecosistema és producte de l’evolució d’un corrent de pensament 
científic desenvolupat per diversos ecòlegs que analitzaran el comportament dels 
organismes que ocupen una mateix espai. L’any 1931, Víctor E. Shelford (1877-1963) 
planteja que les relacions entre poblacions animals i vegetals tenen les següents 
característiques (Shelford, 1931): 
                                                 
80 La paraula Biocenosi o comunitat de vida procedeix dels conceptes bio, vida i de Koinoein, tenir alguna 
cosa en comú (Deléage, 1993). 
81 Tal i com recull Deléage (1993), el 1913 Charles C. Adams publica una guia d’estudi sobre l’ecologia 
animal. Al mateix any Víctor E. Shelford publica una síntesi de diverses observacions sobre les 
successions biòtiques (conjunt d’espècies de plantes, animals i organismes que ocupen un àrea 
determinada).  
82 La interpretació de la successió implica que les comunitats vives són grans organismes que tenen tots 
els atributs i funcions.  
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- Són coextensives. 
- Constitueixen una comunitat en la que ambdues es relacionen de forma 

associativa amb la resta d’organismes. 
- No poden viure de forma independent uns dels altres. 
- La distribució geogràfica de la majoria d’espècies animals i vegetals que 

constitueixen aquests conjunts tenen una correspondència general. 
- La composició en espècies de les associacions varia poc. 

 
Les aportacions de Shelford signifiquen un avanç significatiu en la comprensió de 
l’adaptabilitat al medi dels organismes i les modificacions que aquests ocasionen a la 
natura i varen obrir nous camps a la ciència ecològica.  
 
Charles Elton (1900-1991), a través de l’estudi de les relacions alimentàries dins de les 
comunitats vives, analitza la posició dels animals en el seu entorn biòtic i les seves 
relacions amb els aliments i els seus depredadors. Proposa quatre conceptes que serviran 
de base a Tansley en el desenvolupament del concepte d’Ecosistema (Elton, 1927): 
 

- Xarxa i cicle alimentari.83 
- Posició a la cadena. 
- Nínxol ecològic. 
- Piràmide de quantitat d’animals.  

 
En un ecosistema es produeixen una sèrie de relacions alimentàries on es produeix un 
intercanvi de matèria i energia entre els seus membres. Segons Elton (1927), aquestes 
relacions entre els diversos organismes que formen part del ecosistema generen 
diferents categories en funció dels seus vincles alimentaris, el que s’anomena xarxa 
alimentària:  
 

- Productors: organismes vegetals o bacteris que transformen la matèria 
inorgànica en orgànica ja que capten l’energia de la llum del sol o 
mitjançant reaccions d’oxidació. 

- Consumidors, que són els animals: 
- Consumidors primaris o herbívors, que s’alimenten dels 

productors. 
- Carnívors primaris que s’alimenten dels herbívors. 
- Carnívors secundaris que es nodreixen dels carnívors primaris 

- Descomponedors: bacteris i fongs que degraden la matèria orgànica de 
totes les categories i retornen al medi els elements minerals. 

 
Tal i com planteja Deléage (1993), per precisar la posició de cada espècie en la jerarquia 
de la xarxa alimentària, Elton recull i amplia el concepte de nínxol que Joseph Grinnell 
(1877-1939) va plantejar el 1924,84 precisant que el nínxol descriu el que fa un animal a 
la seva comunitat i no solament les seves aparences. El nínxol és el lloc que ocupa en el 

                                                 
83 També s’anomena xarxa tròfica. Aquesta paraula procedeix del grec trophe, alimentació.  
84 Segons Deléage (1993), Grinnell va definir el concepte de nínxol ecològic com la unitat de distribució 
més petita, dins de la qual, cada espècie es manté degut a les seves limitacions instintives i estructurals. 
Cada espècie té el seu propi perfil fisiològic, morfològic i de comportament. Aquestes circumstàncies les 
fa adequades per ocupar un determinat territori. Segons Grinnell es poden identificar els espais on pot 
viure una espècie si podem classificar d’una forma sistemàtica el medi. A cada nínxol hi poden conviure i 
relacionar-se diversos grups funcionals (herbívors, carnívors, carronyaires...).  
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seu medi biòtic (nutrients, preses, predadors...), la seva relació interactiva amb l’aliment 
i els seus enemics. L’aplicació del concepte de nínxol ecològic ens pot ajudar a entendre 
millor l’ecologia de les espècies i de molta utilitat per la biologia de la conservació: 
 

“Així, la utilització del concepte de nínxol, que designa una relació 
funcional, permet posar de manifest extraordinaris paral·lelismes entre dues 
comunitats totalment separades a l’espai, i descobrir regularitats en els 
funcionaments de les comunitats animals. Amb la definició que dóna Elton 
del nínxol ecològic, cada espècie té finalment el seu lloc en el gran esquema 
global de la vida” (Deléage, 1993:132).  
 

Segons Elton (1927), existeix una llei que al llarg d’aquesta xarxa alimentària els 
carnívors es fan cada cop més grans, mentre que els paràsits són molt més petits que els 
animals en els que habita. Al mateix temps, a mesura que remuntem les xarxes 
alimentàries és menys elevat el nombre d’animals grans que pot assumir un territori i 
molt més gran el nombre de petits animals; és la piràmide de quantitats d’animals.85  
 
3.2.3.3 Metodologia desenvolupada 
 
Segons Deléage (1993), Tansley s’oposa a qualsevol generalització basada en una 
concepció finalista de la vegetació i planteja l’anàlisi del medi com un organisme. 
Aquesta anàlisi del medi s’ha de desenvolupar mitjançant una contemplació objectiva 
dels fets de la natura allunyada d’interpretacions antropomòrfiques que extrapolen la 
natura a l’organització social ideal. L’anàlisi de la totalitat d’un sistema ha d’incloure la 
complexitat dels factors físics que formen l’hàbitat en un sentit ampli. Els sistemes són, 
des del punt de vista de l’ecologia, les unitats base de la natura a la superfície de la 
Terra, els ecosistemes. Aquests no existeixen de forma natural en el medi, sinó que són 
producte d’una creació mental, molt comú en la recerca científica, que permet estudiar 
les seves interaccions, solapaments, sinèrgies o els antagonismes amb la resta 
d’ecosistemes. El concepte d’ecosistema va contribuir a la distinció de l’ecologia de la 
resta de disciplines científiques i contribueix a renovar la visió i la metodologia de les 
relacions entre el medi físic i els éssers vius. 
 
3.2.3.4 Definició del concepte ecosistema  
 
Es tracta, segons Tansley (1935), d’una “unitat bàsica de la natura”, integrada per un 
sistema complert, composat per un conjunt d’organismes i factors físics que formen 
l’ambient. En un medi concret, les relacions entre les variables geològiques, 
geogràfiques, físiques i climatològiques (biotop) i els éssers vius, unicel·lulars, 
bactèries, vegetals o animals (biocenosi) són d’interacció i de retroacció entre elles i 
generen de forma continuada un sistema organitzador o ecosistema produït per aquestes 
mateixes interaccions i retroaccions. Aquestes no són tant sols de depredació, de 
conflicte o de competició, sinó també d’interdependències, complementarietats i 
solidaritats. L’ecosistema s’autoregula i s’autoorganitza de forma autònoma i 
desenvolupa un cicle tròfic on les diverses espècies interdependents s’alimenten unes 
d’altres (les bactèries fertilitzen el sòl, les sals minerals procedents de les 

                                                 
85 L’explicació que dóna Elton (1927) a aquest fenomen és que els animals petits tenen la capacitat de 
reproduir-se més ràpidament i a la disminució de recursos a mesura que els animals tenen una mida més 
gran.  
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descomposicions alimenten les plantes a través de les arrels, aquestes mateixes plantes 
alimenten als animals vegetarians, els quals alimenten als animals carnívors...).  
 
Per Tansley (1935), cadascun dels organismes que formen part d’un ecosistema està 
dotat per regenerar-se d’agressions externes mentre aquestes no superin determinats 
límits. Els elements externs poden portar al col·lapse o l’extinció d’una determinada 
espècie dependrà de l’èxit reproductiu de cadascuna d’elles i del seu nivell de dispersió 
a l’ecosistema. A causa de la selecció natural i a la seva capacitat d’adaptació, les 
diverses espècies d’un ecosistema han pogut adaptar-se als canvis mitjançant variacions 
en la seva composició biològica i distribució. La gran diversitat d’organismes, la gran 
majoria d’ecosistemes tendeixen a evolucionar de forma gradual a mesura que unes 
espècies desapareixen i en sorgeixen altres. Un nombre elevat d’espècies o diversitat 
biològica (biodiversitat) d’un ecosistema li atorga una més gran capacitat de recuperació 
ja que una quantitat més grans d’espècies aquestes poden absorbir i reduir els efectes 
dels canvis ambientals. 
 
Els processos d’evolució de les espècies que impliquen l’aparició de nous organismes i 
la desaparició dels antics conjuntament amb canvis de la superfície i els climes de la 
Terra, produeix la destrucció i sorgiment dels ecosistemes. Aquests no estan aïllats de la 
resta, sinó que es mantenen contínuament intercanvis entre si, de tal manera, que formen 
part dels sistemes més inestables. 
  
3.2.3.5 Conseqüències en l’evolució del pensament ecològic 
 
Segons Deléage (1993), Tansley demostra que és fonamental tenir en compte el conjunt 
de factors biòtics per analitzar els ecosistemes, però especialment l’acció de l’ésser 
humà. Considera que l’acció de l’ésser humà sobre el medi té unes conseqüències sobre 
els ecosistemes, però aquestes no es diferencien excessivament en la pràctica de les que 
es desenvolupen de forma “natural” per part dels diversos organismes que interactuen 
en el medi i que també poden transformar aquest ecosistema, arribant a provocar-ne un 
de nou. L’ecosistema creat de forma “artificial” a causa de l’acció de l’ésser humà s’ha 
d’analitzar des de la ciència ecològica tenint en compte que aquesta ha de disposar de 
conceptes ecològics capaços d’integrar un conjunt de processos molt amplis, que 
incloguin les intervencions humanes a la natura que proporcionen abundància a la 
societat. L’ecologia ha d’adaptar-se a les condicions creades per les activitats humanes.  
 
Aquest enfocament de Tansley respecte la necessitat d’analitzar el paper de l’ésser 
humà com agent transformador del medi des d’una nova perspectiva que impliqui una 
renovació de la visió i la metodologia de les relacions entre el medi físic i els éssers 
vius, impulsa la consolidació d’una línia ambientalista i ecològica que té en compte ens 
enfocaments naturalistes i humanistes.  
 
3.2.4 La teoria Gaia  
 
3.2.4.1 Influències històriques 
 
La teoria Gaia86 s’inscriu en la tradició filosòfica i científica d’Humboldt i dels 
romàntics alemanys del segle XIX així com de Vernadsky i G. E. Hutchinson (1903-
                                                 
86 Lovelock (2008) planteja la teoria que la Terra és més què un planeta amb vida, és una planeta que és 
viu. Tria el nom de Gaia en referència a la deessa de la Terra de la mitologia grega Gaia i al fet que altres 
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1991)87 al segle XX. Aquesta tradició es basa en una concepció orgànica del món ja 
plantejada pels filòsofs orgànics que consideraven el cosmos com un ésser viu, com ara 
Tales de Milet (635 aC-545 aC aproximadament) i Anaximandre (611 aC-546 aC 
aproximadament) i pels fundadors de la concepció mecanicista del món, com ara 
Pitàgores, Parmènides i Plató. 
 
Els primers autors en plantejar la idea d’una natura com un ésser viu des d’una 
perspectiva científica foren James Hutton (1726-1797), per qui el moviment dels 
elements nutritius del sòl i de l’aigua dels oceans cap a les terres emergides és anàleg al 
que irriga els cossos dels animals i de l’ésser humà, i Jean-Baptiste Lamarck qui 
s’interessa no tant sols per la influència de les aigües per la superfície del globus 
terrestre, sinó també pels canvis que els cossos vius exerceixen sobre la natura i l’estat 
de la superfície (Deléage, 1993:258-259). 
 
3.2.4.2 Contextualització científica 
 
L’estudi global del medi a mitjans del segle XX estava limitat per la fragmentació 
acadèmica de les diverses disciplines com ara la geologia, la química, la climatologia o 
la biologia. L’ecologia global iniciada per Vernadsky i continuada per James Lovelock 
(1919) han desenvolupat model d’interpretació del medi que demostra les relacions 
entre els diversos processos biològics, físics i químics. A partir dels anys seixanta del 
segle XX la interpretació de la Terra té en compte els seus cicles i els infinits intercanvis 
entre els seus organismes. Aquesta interpretació global dels mecanismes que 
autoregulen la Terra i els diversos organismes vius que hi viuen i que permeten 
l’existència d’éssers vius no seria possible sense els model físics que faciliten la seva 
representació.  
 
Els anys seixanta i setanta del segle XX van ser una època d’un gran augment de 
científics dedicats a l’estudi de l’ecologia. Es va produir una nova forma d’estudiar el 
medi mitjançant la interacció de les matemàtiques amb l’experimentació científica. No 
obstant, aquesta proliferació de la recerca ecològica va provocar una fragmentació en 
diverses escoles de pensament amb diferents perspectives i fortes crítiques entre elles 
(Bowler, 1998:398). En aquest context de fragmentació de la ciència ecològica sorgeix 
l’anomenada ecologia de sistemes, oposada a l’ecologia de poblacions que marcarà 
profundament la acceptació per part de la comunitat científica de la teoria Gaia: 

 
“Els estudis de poblacions s’han lligat amb la teoria de l’evolució per 
explotar la idea que la competència determina tant l’estructura d’una 
ecologia regional com l’evolució de les pròpies espècies. S’insisteix molt en 
l’individualisme i en la falta de direcció “intencional” de la natura -la 
postura clàssica del darwinisme veritable-. L’ecologia de sistemes, en 
contrast, subratlla el paper dels circuits de realimentació i la capacitat dels 
sistemes naturals de regular-se a sí mateixos d’una manera aparentment 
intencionada. La tensió entre aquests dos enfocaments es manifesta amb 
més claredat quan són portats a l’extrem, revivint així l’antic conflicte entre 

                                                                                                                                               
científics relacionats amb l’estudi de la Natura es referien a Gaia quan parlaven de les ciències de la 
geologia, geografia i similars.  
87 George Evelyn Hutchinson (1903-1991), ecòleg anglès va analitzar quins són els factors determinants 
de l’abundància i la diversitat de les espècies i sobre les relacions complexes que existeixen entre 
ecologia i evolució (Deléage, 1993).  
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filosofies de la natura teològica (intencionada) i la de l’assaig i error” 
(Bowler, 1998:399).  
 

3.2.4.3 Metodologia desenvolupada 
 
Lovelock (2008) parteix de la hipòtesi de què els organismes vius regulen el clima i la 
química de l’atmosfera segons els seus propis interessos. La continuïtat de la vida 
requereix d’un clima tolerable malgrat que la quantitat de llum que arriba del sol ha 
augmentat un 30% des de la formació de la Terra. Aquest plantejament a la dècada dels 
anys seixanta del segle XX tant sols era defensada per una minoria de meteoròlegs i 
climatòlegs. L’eix central del seu plantejament científic es basa en considerar que Gaia 
és la totalitat del sistema (organismes i medi conjuntament) i que era tot el gran sistema 
planetari el que havia evolucionat fins a autoregular-se, i no tant sols la Biosfera.  
 
El model que planteja Lovelock es basa en la possibilitat que una biocenosi reguli 
l’entorn físic i introdueixi un cercle de retroacció que permet interioritzar les variables 
de l’entorn.88 Aquestes variables són susceptibles de ser modificades pel comportament 
de tots els ésser vius que coexisteixen en un determinat espai. Considerant una 
concepció de la Terra on la vida és un fenomen planetari, on la Terra i la seva Biosfera 
s’han d’entendre com una xarxa de processos interactius, introdueix per primera vegada 
una metodologia que permet construir models ecològics que són estables 
matemàticament.  
  
Aquesta visió que mostra com la Terra ha sabut adaptar-se a les variacions extremes del 
seu entorn s’oposa frontalment a la visió darwinista en la que els organismes s’adapten 
al seu entorn físic i químic però no el modifiquen. La teoria Gaia va ser contestada pels 
darwinistes. Lovelock planteja que l’evolució és un procés que inclou a tot el que 
anomena “sistema Terra”: 
 

“De forma similar, la gran visió que Darwin tenia de l’evolució elevà la 
biologia d’activitat catalogadora a ciència, però ara comencem a veure que 
el darwinisme no ho explica tot. L’evolució no és tant sols una propietat 
dels organismes. El que evoluciona és tot el sistema Terra, amb les seves 
parts vives i coexistint en una entitat profundament entrellaçada” (Lovelock, 
2008:37-38).  

 
Lovelock, mitjançant la seva afirmació de què la Terra està viva o conscient, s’allunya 
del paradigma mecanicista tant característic de l’època de l’expansió industrial i 
econòmica, fet que va dificultar la penetració de la seva teoria en els àmbits científics. 
El seu plantejament es basa en la necessitat de tenir una visió global de la Terra i de la 
seva Biosfera: 
 

“La visió de Lovelock va també contra la fragmentació professional 
característica de la ciència moderna. Com molts ecologistes, insisteix en que 
la Terra i la seva Biosfera només es poden entendre com una xarxa de 
processos interactius. El científic que estudiï en l’aïllament un d’aquests 

                                                 
88 El 1981, Lovelock planteja un model per demostrar la teoria Gaia anomenat “la paràbola de les 
margarides” que, mitjançant una simulació computeritzada, demostrava que davant un augment de la 
temperatura les plantes regulaven la seva temperatura fins arribar al punt molt proper a l’òptim de 
creixement (Deléage, 1993).  
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processos inevitablement deixarà d’apreciar la imatge global. Gaia 
representa la classe d’hipòtesi que només serà considerada seriosament per 
científics que hagin transcendit la tendència moderna a descompondre tot en 
unitats discretes” (Bowler, 1998:379-380).  

 
3.2.4.4 Definició del concepte Gaia 
 
La Terra en la seva totalitat és un sistema que, conjuntament amb la Biosfera, 
constitueix un sistema integral que es regula a si mateix per preservar un medi adequat 
per a la vida davant els excessos que amenacen amb la seva degradació. Lovelock 
delimita on es situa Gaia i la seva relació amb la Biosfera: 
 

“Gaia és un fina closca esfèrica de matèria que envolta l’interior 
incandescent; comença on les roques de l’escorça es troben amb el magma 
de l’interior de la Terra, a uns cent seixanta kilòmetres sota la superfície, 
s’estén altres cent seixanta kilòmetres cap amunt, a través de l’oceà i de 
l’aire, fins la encara més calenta termosfera, que llinda amb l’espai exterior. 
Inclou la Biosfera i és un sistema fisiològic dinàmic que ha mantingut el 
nostre planeta apte per a la vida durant més de tres mil milions d’anys” 
(Lovelock, 2008:37). 

 
Lovelock veu la Terra com un sistema autoorganitzat i autoregulat que li permet regular 
la seva temperatura i la composició de la seva superfície. Gaia és un ésser viu, la vida 
contribueix a mantenir les condicions de la vida interactuant constantment amb el seu 
entorn físic i químic, formant un sol ésser viu: 
 

“Gaia és un sistema fisiològic perquè sembla tenir l’objectiu inconscient de 
regular el clima i la química de forma que resultin adequats per a la vida. Els 
seus objectius no són fixos sinó que s’ajusten al medi ambient de cada 
moment i s’adapten a les formes de vida que alberga cada època” 
(Lovelock, 2008:37-38).  

 
Una de les principals aportacions de la teoria Gaia és el fet de plantejar que l’entorn 
geològic no tant sols és producte i romanent de la vida passada sinó també de la creació 
activa dels éssers vius amb l’objectiu de generar i mantenir condicions ambientals 
específiques favorables a la seva existència (Sahtouris, 1994:83).  
 
Un aspecte clau en el desenvolupament de la teoria Gaia és la singularitat de l’atmosfera 
terrestre, que segons Lovelock té una explicació en l’activitat bioquímica dels éssers 
vius. El 21% de l’oxigen de l’atmosfera terrestre procedeix de l’activitat fotosintètica 
dels vegetals, que hauria desaparegut si no hagués estat renovat per l’acció dels 
processos de la resta d’éssers vius. Aquesta autoregulació de la Terra és la que permet 
mantenir-se a prop de la temperatura òptima i de la composició química adequada de la 
vida: 
 

“Lovelock, com el seu predecessor Hutton, defineix a la Terra-Gaia com un 
organisme o superorganisme i sosté que la rama adequada d’estudiar-la és la 
fisiologia. A més, també defineix a Gaia com un mecanisme 
autoestabilitzador compost per parts vives i inerts (organismes i ambients 
físics) que es connecten entre sí i s’influeixen mútuament mitjançant 
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procediments que ajuden a mantenir relativament constant la temperatura de 
la Terra i l’equilibri químic, dins dels límits favorables per a la vida” 
(Sahtouris, 1994:83).  

 
3.2.4.5 Conseqüències en l’evolució del pensament ecològic 
 
Una de les principals aportacions de la teoria Gaia al pensament ecològic és la 
demostració de la necessitat d’estudis globals que ajudin a entendre la complexitat dels 
problemes ambientals: 
 

“Al mateix temps, les preocupacions ecologistes subratllen de nou la 
necessitat de la classe d’estudis sintètics representats per la hipòtesi Gaia. 
Lovelock demostra que la complexa xarxa d’interaccions que lliguen tots els 
aspectes de l’estructura física de la Terra amb els éssers vius que la poblen. 
La classe d’especialització estreta afavorida per la ciència de principis del 
segle XX potser hagi rendit guanys en àrees específiques, però ja no és 
adequada per estudiar l’àmplia gama d’interaccions que s’han de prendre en 
compte per enfrontar-se a la crisi ambiental planetària” (Bowler, 1998:404).  
 

Pensar que la Terra és un planeta viu ha servit a l’ecologisme per reflexionar sobre la 
insostenibilitat de l’organització política i econòmica de la societat actual. Planteja una 
dicotomia entre la saludable organització dels organismes i els biosistemes i la pèrdua 
del control del medi per part de l’ésser humà, ja que els seus objectius són el creixement 
i el desenvolupament: 
 

“El concepte de Gaia, un planeta viu, és per a mi la base de qualsevol 
ecologisme coherent i pràctic. Contradiu l’estesa creença de que la Terra és 
una propietat, una finca, que existeix tant sols per ser explotada per la 
humanitat. Aquesta falsa convicció de creure que som propietaris del 
planeta, o tan sols els seus administradors, ens permet continuar parlant de 
polítiques ecologistes amb la boca petita mentre continuem les nostres 
activitats com si res” (Lovelock, 2008:197).  

 
Una altra aportació de la teoria Gaia a l’ecologisme és la que el mateix Lovelock 
planteja com un instrument que pot permetre analitzar i valorar la situació del planeta i 
pot ajudar a desenvolupar mesures per solucionar els greus problemes ambientals que 
pateix: 
 

“Com a científic sé que la teoria de Gaia és provisional i que és probable 
que en el futur sigui desplaçada per una teoria més gran i complerta de la 
Terra. Però ara la veig com la llavor que pot germinar un ecologisme 
instintiu, un ecologisme que revelaria instantàniament la salut o les malalties 
del planeta i ajudaria a mantenir el món saludable” (Lovelock, 2008:203).  

 
Segons Lovelock (2008) els greus problemes ambientals necessiten d’una intervenció 
urgent per part d’una societat que encara creu que podrien solucionar-se amb una 
societat industrial basada en el creixement econòmic amb nivells de vida més alts i la fe 
en la tecnologia. Proposa un equilibri entre la població, la utilització dels recursos, el 
processament dels residus i el medi ambient. Les propostes com ara el desenvolupament 
sostenible i les energies renovables que es plantegen des dels sectors menys radicals de 
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l’ecologisme no són suficients perquè que Gaia pugui autoregular-se com ho ha fet al 
llarg de la seva història: 
 

“Malgrat les nostres bones intencions, hem deixat el nostre planeta fet un 
desastre. I fins i tot ara, quan les campanes han començat a doblar per 
nosaltres, seguim parlant de desenvolupament sostenible i energies 
renovables com si Gaia fos a considerar aquestes pobres ofrenes un sacrifici 
acceptable. Som com un familiar descuidat i insensat que la seva presència 
és destructiva i que sembla creure que li és suficient amb disculpar-se. 
Formem part de la família Gaia i se’ns valora com a tals, però fins que 
deixem d’actuar com si el benestar humà fos l’únic que importa i excusa 
suficient pel nostre comportament, tot debat de més desenvolupament de 
qualsevol tipus és inacceptable” (Lovelock, 2008:213).  

 
La integració de la teoria Gaia en l’àmbit científic es comença a concretar a la reunió 
del Programa Internacional d’Estudi de Canvi Global en la Biosfera i la Geosfera 
(IGBP)89 convocada al juliol de 2001 a la ciutat d’Amsterdam. Aquest programa pretén 
cercar una aproximació científica al problema ambiental mitjançant la presentació de les 
més importants investigacions científiques a l’entorn del canvi global i les seves 
conseqüències.90 La Declaració d’Amsterdam fou el document resultant d’aquesta 
conferència en el que és pretén alertar al món sobre la realitat del canvi global i l’urgent 
necessitat de desenvolupar accions efectives.  
 
El primer punt de la Declaració d’Amsterdam significà un pas decisiu per l’adopció de 
la teoria Gaia com un model útil de treball per la comunitat científica i una ruptura amb 
la visió convencional que els organismes s’adapten al seu entorn, però no el canvien: 
 

“El sistema terrestre actua com un únic sistema autoregulat format per 
components físics, químics, biològics i humans. Les interaccions i 
retroalimentacions entre els components són complexes i exhibeixen una 
variabilitat temporal i espacial a diferents escales. La comprensió de la 
dinàmica natural del sistema terrestre ha avançat enormement en els darrers 
anys i ha proporcionat una base sòlida per avaluar els efectes i 
conseqüències dels canvis induïts per l’home” (Sierra, González i Urrego, 
2002:96). 

 

                                                 
89 Aquest organisme amb seu a Estocolm, a la Reial Acadèmia Sueca de les Ciències, té com a objectiu 
fonamental descriure i entendre les interaccions físiques i químiques, i els processos biològics que regulen 
el sistema terrestre, l’únic capaç de suportar la vida; així com els canvis que ocorren en el sistema i la 
manera en la qual es modifiquen per les accions humanes.  
Programa Internacional de Estudio de Cambio Global en la Biosfera y Geosfera: http://www.igbp-es.org/ 
(consultat 15/07/2012).  
90 L’IGBP està representat per científics de tot el món relacionats amb tots els aspectes del canvi global i 
centra les seves investigacions en sis temes fonamentals: 1) La química atmosfèrica i el seu paper en els 
processos biològics. 2) Els efectes dels canvis globals sobre els ecosistemes. 3) Les interaccions entre la 
vegetació, els processos físics i el cicle hidrològic, 4) Els efectes de la utilització de la Terra, de 
l’augment de la temperatura i del nivell del mar sobre els ecosistemes costaners. 5) La influència i 
resposta dels processos ecològics i biogeoquímics al canvi global. 6) La identificació dels canvis climàtics 
i ambientals més significatius ocorreguts en el passat i les seves respectives causes (International 
Geosphere-Biosphere Programme (IGBP): 
 http://www.igbp.net/about/whatwedo.4.2709bddb12c08a79de780001018.html (consultat 15/07/2012). 
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No obstant, segons el mateix Lovelock, de la teoria Gaia no és va acceptar la totalitat 
del seu plantejament respecte a que l’objectiu de la Terra és mantenir l’habitabilitat 
(Lovelock, 2008:51). El fet que la hipòtesi Gaia tracti a la Terra com un sistema que 
s’autoregula i que està projectat per mantenir les condicions favorables per la vida, molt 
semblant a les funcions d’un ésser viu va provoca el rebuig per una gran part de la 
comunitat científica: 
 

“Cert que Lovelock parla de cibernètica i de les propietats dels circuits de 
realimentació dels sistemes mecànics, però els seus crítics senten que va 
portar massa lluny l’analogia, al grau que va tornar a introduir la vella 
filosofia organicista que la ciència moderna a penes acabava d’eliminar 
després de segles d’il·lusions” (Bowler, 1998:399).  

 
3.2.5 Bioregionalisme 
 
3.2.5.1 Influències històriques 
 
La noció de regions o províncies biològiques diferents emergeix a finals del segle 
XVIII. El naturalista alemany Johann Reinhold Forster (1729-1798) va comprovar que 
algunes plantes i els animals d’una regió formen una unitat definida pel medi. Forster va 
generalitzar aquestes conclusions per incloure als habitants humans en les províncies 
biològiques. La noció de regions diferents fou perfeccionada pel botànic alemany Karl 
Willdenow (1765-1812) a la seva obra Principles of Botany (1792): 
 

“Eliminant les especulacions antropològiques a l’estil de Forster, Willdenow 
va ajudar a establir la geografia botànica com especialització científica 
definida. Va reconèixer la interacció dels factors geogràfics, geològics i 
biològics per determinar el caràcter d’una regió d’habitants, però també va 
notar l’existència de províncies diferents característiques que no es podien 
explicar tant sols en termes d’adaptació” (Bowler, 1998:128).  

 
Els plantejament de Karl Willdenow i George Forster varen tenir una influència clau en 
Humboldt en relació al convenciment d’aquest que el paisatge i la vegetació exercien 
una influència formativa sobre els habitants de qualsevol regió i que posteriorment 
serien adaptades per Augustin de Candolle:91 
 

“El concepte de províncies geogràfiques va guanyar certa acceptació perquè 
es podia entendre com l’equivalent biològic de les nacions de la humanitat –
els començaments del segle XIX foren època de forts sentiments 
nacionalistes. El propi Humboldt es va mostrar interessat en els habitants 
natius de les regions que va visitar, i les seves idees sobre com el medi 
afecta a les plantes i als animals poden tenir influència dels seus estudis de 
les maneres de com les societats humanes s’adapten a les condicions locals” 
(Bowler, 1998:198). 

 
  

                                                 
91 Augustin de Candolle va distingir a la seva obra Essai élémentarie de geographie botanique (1820) 
entre “estació” o hàbitat d’una espècie i la seva “habitació” o regió on es cria una determinada espècie 
vegetal i animal (Bowler, 1998:198).  
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3.2.5.2 Contextualització científica 
 
El Bioregionalisme es basa en la consciència de que les Bioregions són sistemes globals 
que es componen de diversos subsistemes integrats, governats per lleis i principis 
ecològics. L’ésser humà té un paper fonamental per tal d’adaptar el seu sistema social, 
polític i econòmic a les lleis i principis del medi on habita i fer-lo sostenible.  
 
El moviment del Bioregionalisme sorgeix a principis dels anys als Estats Units. Els 
primers autors en desenvolupar aquest concepte foren l’escriptor Peter Berg (1937-
2011) i l’ecòleg Raymond Dasman (1919-2002) treballant per l’organització Planet 
Drum92i la revista Raising the Stakes.93 Es basa en el concepte que les Bioregions es 
distingeixen de les altres àrees en funció dels seus atributs distintius: flora, i fauna, 
aigua, clima, paisatges i els assentaments humans.  
 
Aquestes primeres aproximacions científiques al concepte de regions o províncies 
biològiques serveixen de base al que Peter Berg anomena “Consciència Cultural 
Bioregional”. Aquest moviment comença la seva acció entre els anys 1973 i 1974, quan 
la Planet Drum Foundation inicia la publicació dels primers escrits de Peter Berg, Gary 
Synder i Raymon Dasmann i contribueix a la primera organització Bioregional, la 
Frisco Mussel Group.  
 
En un context de creixent interès pels problemes ambientals globals amb fites clau el 
1972 com ara la celebració de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi 
Humà d’Estocolm o la creació de l’Agència de Protecció del Medi Ambient (EPA)94 als 
Estats Units, sorgeix un moviment social, polític i cultural que posa en dubte la 
representativitat dels estats-nació en la solució dels problemes ambientals davant 
aquests organismes oficials: 
 

“Així les coses, algunes persones van començar a sentir que calia una 
comprensió més profunda del significat ecològic de les activitats dels 
individus, de societats i institucions. Molta gent, de fet, sentia que la 
biologia ja sorgia com a substitut de la física en el domini de la consciència 
de l’era industrial. Aquestes persones actuaven de diverses maneres per 
mirar de crear una cultura, un estil de vida i un sentiment polític que 
marqués aquesta nova comprensió, diguem-ne ecologista en comptes 
d’ambientalista. El concepte de bioregió va sorgir d’aquell període com a 
manera de determinar la ubicació d’un individu dins la biosfera. Ets un 
membre d’un estat-nació? Bé, desgraciadament, si. Però en termes 
biosfèrics, ets un habitant d’una bioregió. Les bioregions són els països 
naturals del planeta” (Berg, 1994:3).  

 
3.2.5.3 Metodologia desenvolupada 
 
En el procés de planificació Bioregional es parteix de la teoria de que tota planificació 
de l’espai i del territori és el resultat d’un procés d’interacció natural i social en el que 
les forces de la natura i els diferents actors socials d’una regió (productors i comunitats 
locals, agències governamentals, organitzacions no governamentals, científics i tècnics, 
                                                 
92 Tambor del Planeta. 
93 Pujant les apostes. 
94 En anglès Environmental Protection Agency (EPA).  
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empresaris...) uneixen les seves visions, interessos i capacitats d’acció. Es tracta d’un 
procés on l’espai es va construint a través de l’acord entre els diversos factors socials i 
naturals que defineixen el futur escenari a construir.  
 
3.2.5.4 Definició del concepte Bioregionalisme 
 
El Bioregionalisme proposa una transformació cultural de la societat mitjançant la 
protecció i restauració dels ecosistemes locals i de la biodiversitat autòctona de les 
regions. Es tracta d’un moviment social de base popular que es basa en l’objectiu de que 
les bioregions individuals tenen que intentar satisfer les seves necessitats locals amb els 
seus recursos locals i renovables mitjançant la promoció d’economies bioregionals molt 
diversificades que redueixin la dependència de recursos importats. Segons Puig (1990a), 
és un territori viu, un lloc delimitat per les formes que adopta la vida, per la seva 
topografia: 
 

“Es podria dir, doncs, que una bioregió és una àrea o territori definit per les 
seves característiques geogràfiques i naturals i habitat per comunitats 
vegetals i animals (entre les comunitats humanes) amb trets diferencials dels 
territoris que l’envolten. Anàlogament, es podria dir que el bioregionalisme 
vol ser el manegament d’un territori amb criteris que respectin la vida o, en 
d’altres paraules, el manegament sostingut d’un territori” (Puig, 1990a: 
126).  

 
Segons Peter Berg (1994), les Bioregions són àrees geogràfiques que comparteixen 
característiques comunes (sòl, conques hidrogràfiques, clima, plantes i animals) que 
existeixen com a elements únics i intrínsecs de la Biosfera que contribueixen a 
mantenir-hi la vida.  
 
Uns dels conceptes que es tenen en compte en la definició d’una Bioregió i que la 
caracteritzen respecte d’altres divisions territorials són la interacció entre els diversos 
sistemes vius i el de comunitat: 
 

“Per Thomas Berry, una bioregió és una àrea geogràfica identificable on 
interaccionen els sistemes vius i que és relativament autosostinguda en els 
sempre renovats processos de la natura. Al seu si, té lloc la plena diversitat 
de les funcions de totes les formes possibles de vida, no tant com a individus 
o espècies o com éssers orgànics, sinó com a comunitat que inclou tots els 
components físics i orgànics de la regió” (Puig, 1991:84). 

 
La Bioregió no ve delimitada tant sols per les seves característiques físiques o 
geogràfiques del medi sinó que incorpora les característiques de les persones i cultures 
que hi ha viscut o hi viuen (Puig, 1991:85). El Bioregionalisme com a moviment social 
planteja un nou model d’organització humana que desenvolupin models de 
comportament sostenibles, el que Peter Berg anomena rehabitació: 
 

“Rehabitació significa aprendre a viure en un lloc, en una àrea que ha estat 
malmesa i lesionada per les explotacions del passat. Significa convertir-se 
en nadiu d’un indret tot assabentant-se de les relacions ecològiques que 
operen dins i al voltant d’aquell indret. Significa comprendre les activitats i 
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desenvolupar un comportament social que enriqueixi la vida en aquell lloc” 
(Berg, 1994:3-4). 

 
Segons Berg (1994), el Bioregionalisme planteja una transformació profunda de la 
concepció de les ciutats que no es pot abordar amb reformes administratives ni amb 
canvi d’estructures, sinó amb un replantejament integral de l’equilibri amb els sistemes 
naturals. Peter Berg proposa una sèrie de valors amb fonament Bioregional que han 
d’orientar les polítiques municipals i que es basen en els conceptes d’autosuficiència 
local, democràcia activa i participativa, la mediació i el consens i el sentiment de 
pertinença a la comunitat, i la descentralització i la planificació ecològica. Poden servir 
de guia uns quants principis bàsics que governen tots els ecosistemes (Berg, 1994): 
 

- Interdependència. Augmentar la consciència dels intercanvis entre 
producció i consum de recursos, per tal de relacionar més el subministre, 
la reutilització, el reciclatge i la restauració. Reduir la l’explotació no 
equitativa. 

- Diversitat. Recolzar amplis ventalls de mitjans de satisfer les necessitats 
humanes i una multiciplitat d’expressions culturals, socials i polítiques. 
Resistir les solucions d’interès únic i la monocultura. 

- Autoregulació. Estimular activitats descentralitzades realitzades per 
grups de barri. Substituir les burocràcies jerarquitzades amb assemblees 
locals de base. 

- Estabilitat a llarg termini. Orientar les polítiques perquè funcionin sota 
condicions diverses i al llarg de diverses generacions. Minimitzar els 
programes de curt termini i els remeis a base de “posar pedaços”.  

  
3.2.5.5 Conseqüències en l’evolució del pensament ecològic 
 
El Bioregionalisme ha arrelat principalment als Estats Units, on s’ha format diversos 
grups bioregionals de ciutadans i ha estès el seu àmbit d’influència a l’agronomia, 
l’arquitectura i en la planificació urbanística. Els plantejaments del Bioregionalisme han 
tingut una influència clau en els processos de planificació a les ciutats en harmonia amb 
la seva bioregió, el que Peter Berg anomena “Programa per a una Ciutat Verda”.95  
 
Les propostes de reorientació de les polítiques locals que proposa el Bioregionalisme 
han servit per orientar diversos processos de planificació urbanística que han estat 
adaptats per la majoria de partits de caire ecologista. Segons Berg (1994), podem 
enumerar les següents: 
 

- Adaptació dels edificis públics a les energies renovables. 
- Potenciació dels transports públics més sostenibles, càrregues 

impositives més altes pels combustibles fòssils i multiplicació dels usos 
de cada zona per tal de reduir els desplaçaments laborals. 

- Augmentar el reciclatge i la reutilització a grans escala. 
- Descentralització de la presa de decisions donant més poder als barris. 

                                                 
95 El Programa per a una Ciutat Verda planteja una sèrie de propostes ecològiques que recull una gran 
part dels plantejaments del moviment ecologista com ara la utilització de les energies renovables, el 
reciclatge, la responsabilitat social, etc. L’aportació innovadora de Peter Berg és el fet que aquestes 
propostes faciliten, des de la perspectiva del Bioregionalisme, el desenvolupament d’una visió compartida 
de la comunitat envers la necessitat d’aplicar criteris de sostenibilitat urbana.  
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- Ajuts a les empreses i cooperatives amb sentit de responsabilitat social. 
- Restaurar els espais naturals a la ciutat. 
- Desenvolupar processos de planificació territorial en criteris de 

sostenibilitat.  
 
El Bioregionalisme incideix en la necessitat de plantejar-se una nova concepció de 
l’organització i planificació territorial basada en paràmetres de caràcter ecològic. 
Proposa una tornada als orígens: les Bioregions com a àrea geogràfica que té en compte 
les característiques úniques de la Bioregió respecte al sòl, l’aigua, el clima la vegetació 
així com dels factors culturals i identitaris. Aquestes propostes signifiquen un canvi en 
profunditat de l’estructura de la presa de decisions i enllaça clarament amb els 
plantejaments dels moviment ecologista: el poder ha de venir des de baix i el ciutadà ha 
de ser el que ha de prendre les decisions que li afectin en l’àmbit territorial en el que 
habita. Es tracta de la configuració d’un sistema polític més participatiu, basat en la 
descentralització, el pluralisme, el consens, la lliure circulació de la informació, la 
rotació de funcions i la responsabilitat dels delegats polítics enfront la base.  
  
Planteja una adaptació per part de l’ésser humà als ritmes de la natura tenint en compte 
les seves capacitats i límits. En conjunt, sintetitza un dels principals arguments del 
moviment ecologista com és desenvolupar un model social, polític i econòmic 
harmoniós amb el medi: 
 

“Per Peter Berg i Raymon Dasmann, bioregionalisme significa aprendre a 
viure en un lloc, en una àrea que ha estat ultratjada i/o desballestada 
anteriorment per agressions als sistemes naturals. Implica esdevenir nadius 
en un lloc a través d’adonar-nos de les relacions ecològiques particulars que 
es donen dins i a l’entorn d’ell. Significa entendre les activitats dels sistemes 
naturals i desenvolupar comportaments socials que enriqueixin la vida 
d’aquest lloc, restaurin els sistemes que suporten la vida i estableixin uns 
models de vida social i ecològicament sostenibles en el seu si. Dit breument, 
implica esdevenir plenament vius en un lloc i amb un lloc. Implica fer-nos 
membres d’una comunitat biòtica i deixar de ser els seus exploradors” 
(Puig, 1991:86). 

 
3.3 RESUM 
 
Al llarg del segle XX es poden visualitzar dues grans fases respecte l’evolució de la 
ciència i la seva relació amb l’ecologia: una primera fase, que inclouria fins la primera 
meitat del segle XX, que es caracteritza per una tendència a la recerca del descobriment 
de les lleis necessàries i universals de la natura, que planteja que és possible explicar les 
propietats d’un sistema tant complex com la natura des de l’anàlisi del gran número 
d’unitats que el composen; i una segona fase que començarà a tenir en compte la 
globalitat i la complexitat de les diverses interaccions particulars, que s’inicia a la 
dècada dels anys seixanta del segle XX, i que significarà el naixement d’una nova 
comunitat científica transdisciplinar en un context de crisi del model productiu, 
econòmic i social basat en la lògica del creixement i que genera fortes desigualtats 
socials. Aquest nou paradigma científic permetrà una nova visió del món com un 
sistema complex ambiental organitzat de forma integrada i a tenir en compte les 
interrelacions i retroalimentacions que es produeixen entre tots els elements que formen 
part de la natura. Aquest canvi per part de la ciència ha ajudat a superar la visió 
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antropomòrfica que havia dominat a la ciència i ha facilitat el fet d’integrar-la en les 
reivindicacions del moviment ecologista respecte la necessitat d’avançar envers un 
model social i econòmic més sostenible.  
 
Els principals intents de formular una interpretació més àmplia i global de la natura han 
tingut en compte els principis d’interacció i dependència mútua dels organismes i la 
interferència de l’ésser humà en el seu equilibri. Les principals teories globals de la 
natura analitzades en aquest capítol han estat: 
 
El concepte de Biosfera 
Es defineix com un espai on es transforma l’energia còsmica i que tenen una influència 
directa en la vida dels organismes i en els fenòmens físics atmosfèrics. És la regió de 
l’escorça terrestre on es concentra la vida i on es produeixen les interrelacions entre els 
diversos organismes que hi formen part a través de les diverses associacions dels 
organismes vegetals i animals i l’activitat de la civilització humana. Aquest procés 
forma part d’un sistema perfectament definit i estructurat que de forma precisa dirigeix 
els fenòmens d’interrelació entre l’energia solar i la reproducció i creixement dels 
organismes vius que implica que la vida s’expandeixi per tota la Biosfera d’una forma 
quantificada i obeint a unes lleis estadístiques determinades.  
 
Les principals conseqüències en l’evolució del pensament ecològic han estat la reflexió 
a l’entorn del paper negatiu que la població humana exerceix sobre el medi (Noosfera) 
que ha de portar a un replantejament de les seves activitats econòmiques i productives i 
a la necessitat de plantejar-se la necessitat de la reconstrucció de la Biosfera que, 
malgrat la situació actual, encara té possibilitats de canviar el model actual de 
desenvolupament . La reflexió de Vernadsky sobre la Noosfera i les conseqüències de 
l’acció de l’ésser humà sobre la Biosfera van col·laborar en la configuració dels 
fonaments de l’ecologia global i la seva evolució en una ciència de la Terra, així com en 
el plantejament de que la ciència ha de prendre un paper preponderant a la societat, en la 
visualització del seu valor democràtic i pràctic i la seva confiança en que aquesta ha de 
servir pel desenvolupament de la societat.  
 
El concepte de Paisatge geogràfic i Geosistema 
Els significats que s’han donat al concepte de paisatge són diversos. Des d’una 
perspectiva global es planteja com un espai determinat que sorgeix de la interpretació 
subjectiva per part de l’ésser humà (paisatge rural, urbà, cultural, natural...). Des de la 
perspectiva de la dinàmica de sistemes s’ha configurat una definició de paisatge que té 
en compte la interacció entre uns components en continua evolució dinàmica i inestable 
d’elements físics, biològics i antròpics que interactuant dialècticament uns sobre els 
altres fan del paisatge un conjunt únic i indissociable en perpetua evolució.  
 
El Geosistema es pot definir com una combinació de diversos elements com el 
subsistema abiòtic o geoma (la morfologia del medi, la hidrologia i l’atmosfera o el 
clima), els éssers vius que habiten el medi físic o bioma (sòl, plantes i animals) i on s’ha 
d’incloure a l’ésser humà, i un subsistema social i econòmic o antropoma capaç 
d’introduir canvis en el medi biofísic.  
 
La principal conseqüència en l’evolució del pensament ecològic ha estat la seva 
influència sobre les polítiques de protecció del medi que han tingut en consideració els 
aspectes socials i econòmics desenvolupades per les diverses administracions públiques 
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internacionals, nacionals o locals. Les polítiques ambientals de protecció del medi han 
incorporat els valors del paisatge des d’una perspectiva interdisciplinària que han tingut 
en compte la seva dimensió social i cultural i la implicació dels agents socials en la 
presa de decisions respecte la protecció del paisatge.  
 
El concepte d’Ecosistema 
Es tracta d’un sistema composat per un conjunt d’organismes i factors físics que formen 
l’ambient i en el que les relacions entre les variables geològiques, geogràfiques, físiques 
i climatològiques (biotop) i els éssers vius (biocenosi) són d’interacció i de retroacció 
entre elles i generen de forma continuada un sistema organitzador o ecosistema produït 
per aquestes mateixes interaccions i retroaccions. Aquestes no són tant sols de 
depredació, de conflicte o de competició, sinó també d’interdependències, 
complementarietats i solidaritats que permet que l’ecosistema s’autoreguli i 
s’autoorganitzi de forma autònoma i desenvolupa un cicle tròfic on les diverses espècies 
interdependents s’alimenten unes d’altres. En aquest procés els elements externs (com 
l’acció de l’ésser humà) poden portar al col·lapse o a l’extinció d’una determinada 
espècie.  
 
La principal aportació en l’evolució del pensament ecològic ha estat la reflexió sobre la 
necessitat d’analitzar el paper de l’ésser humà com agent transformador dels 
ecosistemes. L’ecosistema creat de forma artificial a causa de l’acció de l’ésser humà 
s’ha d’analitzar des de la ciència ecològica tenint en compte la seva complexitat i tenir 
en compte que aquesta ha de disposar de conceptes ecològics capaços d’integrar un 
conjunt de processos molt amplis. L’ecologia s’ha d’adaptar a les condicions creades 
per les activitats humanes i ha d’incorporar una renovació de la visió i la metodologia 
de les relacions entre el medi físic i els éssers vius mitjançant la consolidació d’una línia 
ambientalista i ecològica amb un enfocament naturalista i humanista. 
 
La Teoria Gaia 
Lovelock parteix del concepte de que la Terra en la seva totalitat és un sistema que, 
conjuntament amb la Biosfera, constitueix un sistema integral que es regula a si mateix 
per preservar un medi adequat per a la vida davant els excessos que amenacen la seva 
degradació. És un ésser viu al que la vida contribueix a mantenir les condicions que li 
permeten interactuar amb el seu medi físic i químic, formant un sol ésser viu que 
funciona com un mecanisme autoestabilitzador compost per parts vives i inerts que es 
connecten entre si i s’influeixen mútuament mitjançant procediments que ajuden a 
mantenir l’equilibri químic, dins dels límits favorables per a la seva supervivència.  
 
Una de les principals aportacions de la teoria Gaia al pensament ecològic és la 
demostració de la necessitat d’estudis globals que ajudin a entendre la complexitat dels 
problemes ambientals i la constatació de la insostenibilitat de l’organització política i 
econòmica de la societat actual. Des la perspectiva de les propostes per solucionar els 
problemes ambientals actuals, planteja una intervenció urgent que hauria d’implicar un 
equilibri entre la població, la utilització dels recursos, el processament dels residus i el 
medi ambient. Planteja un ecologisme més radical que vagi més enllà de propostes com 
les del desenvolupament sostenible i les energies renovables. 
 
El Bioregionalisme 
Les Bioregions són àrees geogràfiques habitades per comunitats vegetals i animals que 
comparteixen característiques comunes i amb trets diferencials dels territoris que 
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l’envolten que existeixen com a elements únics de la Biosfera que contribueixen a 
mantenir-hi la vida habitades. El Bioregionalisme proposa una transformació cultural de 
la societat mitjançant la protecció i restauració dels ecosistemes locals i de la 
biodiversitat autòctona de les regions. Es basa en l’objectiu de que les bioregions 
individuals tenen que intentar satisfer les seves necessitats locals amb el seus recursos 
locals i renovables mitjançant la promoció d’economies bioregionals molt diversificades 
que redueixin la dependència de recursos importats. La Bioregió no està limitada per les 
seves característiques físiques o geogràfiques del medi sinó que incorpora les 
característiques de les persones i cultures que hi ha viscut o que hi viuen.  
 
Una de les principals conseqüències en l’evolució del pensament ecològic han estat les 
propostes de reorientació de les polítiques locals que han servit per desenvolupar 
diversos processos de planificació urbanística que han estat adaptats per la majoria de 
partits ecologistes. Planteja la necessitat de promoure una nova concepció de 
l’organització i la planificació territorial sota els paràmetres ecològics de tornar als 
orígens de respectar les característiques úniques de la Bioregió (referents al sòl, l’aigua, 
el clima i la vegetació) i dels factors culturals i identitaris. Aquest model implica un 
canvi de mentalitat en l’estructura de la presa de decisions que tenen relació amb el 
medi i que es concreta en la configuració d’un sistema polític més participatiu, basat en 
el pluralisme, el consens, la lliure circulació de la informació, la rotació de funcions i la 
responsabilitat individual.  
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4. LA INTEGRACIÓ INSTITUCIONAL, SOCIAL I POLÍTICA 
COM A RESPOSTA A LES CRISIS ECOLÒGIQUES GLOBALS  
 
Les conseqüències del model de producció i consum capitalista tenen a partir de la 
segona meitat del segle XX la seva màxima incidència en la degradació del medi. La 
visió antropocèntrica de la natura persistirà en la mentalitat d’una societat que considera 
la natura com una mercaderia i que no tindrà en compte els costos que per a les 
generacions futures té la persistència en la seva explotació.  
 
En aquest capítol s’analitza com el sistema polític, social i econòmic que es 
desenvolupa a partir de la creació del que serà la Unió Europea a la dècada dels anys 50 
del segle XX comença a plantejar-se de forma progressiva la necessitat de fer front a les 
crisis ecològiques globals a les que havia conduit un model de societat basada en el 
creixement il·limitat. Es fa imprescindible una interpretació global de la natura per fer 
front a aquests greus problemes ambientals tenint en compte la complexitat dels 
diversos ecosistemes que formen part del planeta. Les institucions polítiques europees, 
les institucions internacionals que desenvolupen la seva activitat des d’una perspectiva 
global, el moviment ecologista i els partits verds s’adonen que la resposta a aquesta 
situació ha d’incorporar alternatives complexes i a escala planetària, recollint les 
aportacions que la comunitat científica havia plantejat al llarg del segle XX respecte a 
les interaccions entre els elements que formen part de la natura.  
 
Les teories científiques que formulen una interpretació més àmplia i global de la natura 
(Biosfera, Paisatge Geogràfic i Geosistema, Ecosistema, Gaia i Bioregionalisme) han 
aportat una reflexió sobre el paper negatiu que l’ésser humà ha provocat sobre la Terra, 
així com de la relació entre el medi i les característiques socials i culturals dels pobles 
que l’habiten. Aquesta reflexió ha servit per a que les institucions públiques 
plantegessin un model social, econòmic i polític que integrés el creixement econòmic, 
característic del capitalisme, amb la necessitat de conservar el medi; el moviment 
ecologista proposés un canvi de model de societat en la que haurien d’imperar uns nous 
valors orientats a fer sostenible el planeta mitjançant un canvi de paradigma en el 
pensament dominant que implicaria un nou model econòmic que tingués en compte els 
costos ambientals dels seus impactes sobre la natura, un sistema polític basat en la 
democràcia participativa en la que la presa de decisions ambientals fos el seu eix 
vertebrador, un model energètic alternatiu i renovable que respectés els recursos 
naturals i un model agrícola que mantingués els models tradicionals de producció i 
distribució d’aliments; i els partits verds que es convertissin en una alternativa política 
als partits tradicionals mitjançant la incorporació de la problemàtica ambiental que 
aquests no havien integrat en els seus programes electorals. 
 
4.1 LES CRISIS ECOLÒGIQUES GLOBALS 
 
A les dècades dels anys 70 i 80 del segle XX, molts sectors de la societat s’adonen que 
el sistema econòmic i productiu és incapaç de satisfer les necessitats vitals de la majoria 
de la població a causa de la intensificació dels desequilibris econòmics i financers 
globals, l’agreujament de les condicions socials en els països de l’anomenada perifèria i 
l’agudització dels problemes ambientals a escala planetària, que comencen a traspassar 
en mols casos el llindar de la irreversibilitat. Aquest model, basat en la lògica del 
creixement i l’acumulació s’ha cimentat sobre creixents desigualtats de caràcter intern 
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(econòmica i social) i extern (ambientals). El manteniment d’aquest sistema es sustenta 
en un augment constant del consum energètic basat en un model territorial de grans 
concentracions urbanes (metròpolis), que són els nuclis principals de consum, que 
actuen com els espais clau d’impacte sobre el medi. Es produeix una triple crisi: 
l’econòmica (a causa dels creixents desequilibris socials que provoca), la sociopolítica 
(per la ingovernabilitat d’un sistema que pateix contínues crisis), i ambiental (pel 
progressiu esgotament de recursos no renovables i el deteriorament del medi que el seu 
funcionament suposa). 
 
La sortida que es va plantejar des de les administracions públiques i el sector 
empresarial es continuaven basant en el creixement, aguditzant els problemes 
ambientals i els desequilibris globals. D’altra banda, encara predomina la visió 
reduccionista per part dels governs i de les empreses respecte la necessitat d’invertir en 
polítiques reguladores del medi. Tal i com apunta Bermejo (1995b), el seu enfocament 
es converteix en reduccionista, ja que qualsevol inversió ambiental es considera com a 
una despesa. En basar-se el sistema econòmic en la maximalització del benefici i la 
regulació financera del mercat, el paradigma de l’economia ortodoxa equipara el 
creixement econòmic amb l’augment del benestar i de l’ocupació. Un alt nivell de 
creixement econòmic es convertirà en la prova de l’èxit de qualsevol activitat 
econòmica. Es considerava la inversió ambiental com improductiva ja que no acostuma 
a generar beneficis a curt termini. 
 
Puig (1991) planteja que la societat a principis de la dècada dels anys 90 del segle XX 
es troba en una situació límit perquè el model econòmic i productiu és un sistema obert 
en relació a un entorn limitat i vulnerable, del que s’extreu recursos i en el que es 
s’aboquen deixalles. Ambdues relacions condicionaran en un futur l’expansió del 
model, i es transformaran en vincles conflictius i en una amenaça per la vida humana. 
Les dades i les anàlisis sobre les crisis ecològiques globals que recullen Puig (1991) i 
altres autors s’han obtingut del Wordlwatch Institute, el United Nations Environment 
Programme, la World Commission on Environment and Development, el Word 
Resources Institute, el United Nations Population Fund, la Union of Concerned 
Scientists i el Blueprint for the Environment. Aquestes crisis ecològiques globals que 
marcaran les polítiques ambientals europees, les cimeres i tractats internacionals per 
abordar la problemàtica de la degradació del medi des d’una perspectiva global i les 
polítiques ambientals nacionals i locals són les següents:  
 

• L’escalfament global de l’atmosfera 
 
L’augment de la temperatura ambiental és en les dècades dels anys 70 i 80 del segle 
XX una catàstrofe de nova dimensió que dispara les alarmes entre els col·lectius 
ecologistes a causa del potencial destructiu que té per tots els sistemes naturals i 
moltes de les estructures dels quals depèn la humanitat. L’amenaça de canvi climàtic 
produït per la creixent i imparable de l’emissió de diòxid de carboni i d’altres gasos 
per mitjà de l’efecte hivernacle96 ja era una realitat, principalment en els països 
industrialitzats de l’hemisferi Nord i en els anomenats països del Sud, bàsicament 
provocades per la crema de boscos tropicals (principalment a la selva amazònica). 

                                                 
96 Segons Puig (1991), des de 1958, quan es van iniciar els primers mesuraments sobre la concentració de 
diòxid de carboni a l’atmosfera es va comprovar que havia augmentat un 0,4% cada any. Les previsions a 
finals dels anys 80 eren que el nivell crític de CO2 podria duplicar-se entorn a l’any 2030 i que per l’any 
2050 es podien produir augments de temperatura de 2 a 5 graus centígrads.  
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Les previsions a principis de la dècada dels anys 80 del segle XX eren que els països 
en desenvolupament podrien igualar el poc temps als desenvolupats en la combustió 
d’energies fòssils a causa del progressiu procés d’industrialització que estaven 
iniciant. Aquestes previsions es van acomplir de forma progressiva al llarg de la 
dècada dels anys 90 del segle XX. Segons Dunn (1997a:62), “la dècada dels anys 90 
del segle XX van ser la més calurosa que s’hagi registrat mai (amb una mitjana de 
0,1 grau Celsius per sobre de la dècada dels anys 80 del segle XX)”. 
 
• La disminució de la capa d’ozó97 
 
Entre 1969 i 1986, la concentració global mitjana de l’ozó estratosfèric va baixar un 
2% (Puig, 1991). El 1985, membres de la British Antarctica Survey van publicar un 
informe en el que precisaven una pèrdua d’un 40% d’ozó estratosfèric al damunt de 
l’Antàrtida entre setembre i octubre de 1984 (French, 1977). Els principals causants 
d’aquest procés són els productes químics, bàsicament el clor i el brom, que es 
troben principalment en els aerosols, refrigeradors, condicionadors d’aire, apagafocs 
i dissolvents. Cada any la industria produïa mil nous composts químics sintètics, 
dels quals la gran majoria es degraden molt lentament, però molts no es degraden 
pràcticament res. En un 80% dels casos no s’havia analitzat adequadament els seus 
efectes individuals sobre l’ésser humà i el medi. Les projeccions que es feien 
respecte la disminució de la capa d’ozó eren poc exactes. Es plantejaven legislar 
unes normes més estrictes sobre el funcionament i el manteniment dels equips de 
control, però en conjunt s’havien desenvolupat escasses mesures.98 “A mitjans de la 
dècada dels anys 90 del segle XX els problemes ambientals provocats per les 
emissions de carboni s’havien quadruplicat des de 1950 a causa, principalment, del 
procés d’industrialització ràpida produïda en països com Brasil, Índia, Indonèsia i 
Xina” (Dunn, 1997b: 58). 

 
• La pluja àcida99 

 
Els efectes de la pluja àcida són devastadors pel sòl i els llacs, que s’acidifiquen i 
porten a la desaparició de les formes de vida. La degradació de la coberta dels 
boscos (s’estimava que l’any 1988 un 35% de la superfície de boscos d’Europa 
estava afectada per la pluja àcida) produeix un efecte de dessecació que s’agreuja 
per la menor retenció d’humitat en els sòls (Puig, 1991). Amb la desaparició dels 
boscos desapareix tota la seva biomassa, amb la corresponent vida animal i vegetal. 
Segons Sugal (1997), entre 1991 i 1995 el problema es va agreujar: el món havia 
perdut una mitjana d’11,3 milions d’hectàrees, principalment als boscos tropicals. 
Aquest increment va ser provocat pels processos de conversió de l’agricultura, els 
projectes de desenvolupament d’infraestructures de comunicació i la tala comercial 
indiscriminada. 

 

                                                 
97 L’ozó, la molècula triatòmica de l’oxigen, és l’únic gas que existeix a l’atmosfera que evita que la 
radiació ultraviolada del Sol arribi a la superfície de la Terra (Puig, 1991:22). 
98 La Conferència de Londres de juny de 1990 fou el primer intent de regulació internacional, però amb 
pocs resultats pràctics (Puig, 1991). 
99 La pluja àcida es produeix quan els òxids de sofre o de nitrogen i els hidrocarburs, en ser transportats 
per l’atmosfera, es transformen en àcid sulfúric o àcid nítric, sals amòniques i ozó. Tots ells es dipositen 
sobre els sòls en forma de pluja, neu, gelades, boira i rosada, sovint a milers de quilòmetres de distància 
dels llocs d’emissió (Puig, 1991). 
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• La desertificació 
 

“Una gran part de les terres que produeixen aliments perden el seu potencial 
productiu a causa de la desertificació, ocasionada per la seva sobreutilització, la falta 
d’atenció o un tractament poc adequat “ (Puig, 1991:27). En molts casos la sequera 
és conseqüència de l’acció de l’ésser humà ja que es troba directament relacionada 
amb l’efecte hivernacle i la desforestació. El primer, amb el rescalfament de 
l’atmosfera produeix una disminució de les precipitacions i el segon, amb l’absència 
de la vegetació i la humitat terrestre provoca el mateix efecte. Segons Brown (1977), 
les causes principals d’aquest procés de desertificació són la pèrdua de terrenys de 
conreu, els processos d’industrialització ràpida als països en desenvolupament, la 
conversió dels terrenys dedicats a la producció de cereals per altres conreus més 
rendibles a curt termini econòmicament (llavors d’oleaginoses, la fruita i la verdura, 
la soja...) i la construcció d’habitatges i d’infraestructures. Tal i com planteja 
Abramovitz (1977), a partir dels anys 80 del segle XX aquest procés de pèrdua dels 
recursos d’aigua també afectarà als països més desenvolupats: Europa havia perdut 
entre la meitat i les dues terceres parts dels seus aiguamoll costaners o terra endins, 
els EUA el 53% i Àsia el 20%. 

 
• Acumulació de residus 
 
En un context de creixement exponencial de la població s’estava produint un 
consum excessiu d’aigua, energia, minerals i sòl per a cultius i habitatges que 
provoca en els països industrialitzats un augment incontrolat de deixalles generats 
per l’activitat industrial, així com per les activitats agrícoles, construcció i 
extraccions mineres. Segons Puig (1991), el 1980 els esforços per reduir la 
producció de residus encara era escassos i poc coordinats: Japó reciclava més del 
50% de les seves deixalles; Europa Occidental, el 30%; Estats Units tan sols el 10%. 
El 90% dels residus tòxics i radioactius es generaven als països industrialitzats en un 
context en el que encara no existien mesures suficientment segures per garantir un 
transport adequat. Segons l’Informe Dobris sobre l’estat del medi ambient a Europa 
(1995), en l’àrea europea de la l’Organització per a la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmic (OCDE) s’estimava que la producció de residus urbans 
havia augment un 30% entre 1975 i 1990 (Ministerio de Medio Ambiente, 1998). 
Tal i com recull Fernández Durán (1993), es produeix un procés d’exportació dels 
residus tòxics més contaminants des dels països més desenvolupats cap a 
l’anomenat Tercer Món i a l’Europa de l’Est, provocat per la falta de legislació 
ambiental en el països receptors i pels costos molt més baixos que significaven pels 
països exportadors. 
 
• L’escassetat d’aigua potable 
 
A finals dels anys 80 del segle XX, una tercera part de la població mundial no 
disposava d’aigua potable i més d’un 80% de la població dels països en 
desenvolupament no tenien cap tipus d’instal·lacions sanitàries (Puig, 1991). No 
existien mesures globals per evitar o corregir la degradació, els problemes de 
contaminació o per preveure les conseqüències de les modificacions del flux hídric: 
desaparició de sòls, desaparició d’aiguamolls, fonts... Havia una demanda creixent, 
provocada pel creixement demogràfic i del procés d’industrialització, en una 
situació en que els volums disponibles d’aigua es reduïen o no eren aptes pel 
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consum humà. Aquests problemes eren molt més greus a les àrees de l’anomenat 
Tercer Món, on l’elevat creixement demogràfic es sumava la falta de mitjans. Es 
preveia que la demanada havia de créixer un 25% al llarg de la dècada dels anys 90 
del segle XX, fet que podria provocar una greu crisi mundial, inclosos els 
enfrontaments bèl·lics pel control de l’aigua, el desviament i la reducció de cabdals, 
la contaminació industrial, la salinització o la sedimentació, o les inundacions 
agreujades per l’erosió dels sòls. L’increment de la demanda d’aigua per reg i la 
utilització industrial i residencial superava la producció sostenible dels aqüífers i 
assecant alguns dels principals rius del món. Tal i com recull Gardner (1996), l’àrea 
mundial irrigada havia passat d’un total de 139 milions d’hectàrees el 1961 a les 248 
milions d’hectàrees de 1993 (un increment del 78,41%), provocant un desequilibri 
d’accés a l’aigua entre les zones en fase de creixement industrial i les zones 
agrícoles dels països empobrits. 

 
• La superpoblació del planeta i la creixent desigualtat Nord i Sud 
 
“L’augment de la població100 és una de les causes principals de problemes socials i 
ambientals principalment en els països en desenvolupament” (Flavin, 1997:18). 
Segons Puig (1991), el 90% del creixement de la població és produeix a finals dels 
anys 80 del segle XX en els països en desenvolupament, on cada cop més es 
sobreexplotaven els recursos naturals per satisfer la creixent demanda d’aigua 
potable, educació, salut i treball. Aquest procés de superpoblació del planeta estava 
configurant una forta dicotomia entre el Nord i el Sud. Un Nord caracteritzat per una 
fecunditat sensiblement inferior al nivell necessari per la renovació de les futures 
generacions i amb una esperança de vida elevada i per altra banda, un Sud on 
l’esperança de vida era de 20 anys menor respecte als països industrialitzats amb uns 
nivells de fecunditat relativament elevats. Si al factor demogràfic afegim la variable 
de desigualtat econòmica ens trobem a finals dels anys 80 del segle XX amb una 
situació especialment greu que provocarà una augment del fenomen migratori cap 
als països desenvolupats.101 El nexe entre pobresa i devastació ecològica era cada 
cop més estret i havia produït greus desajustament socials, econòmics i ambientals 
tant en els països de destinació com en els emissors que els diversos acords 
internacionals de cooperació i desenvolupament intentaven solucionar (Fernández 
Durán, 1993).  

 
• La contaminació dels oceans 
 
La contaminació dels oceans és provocada pels vessaments de deixalles, aigües 
residuals sense tractament, residus industrials i contaminants radioactius... (Puig, 
1991). Els efectes derivats de la contaminació marina tenen unes greus 
conseqüències sanitàries de platges afectades, processos de fertilització d’algues 
tòxiques, intoxicacions directes a través de la cadena tròfica per tota mena de 
compostos químics. Els anys 80 del segle XX es caracteritzen per agreujament de la 
situació a les zones costaneres, estuaris i mars interiors i per la detecció de grans 

                                                 
100 “Entre 1950 i 1996 s’havia produït un augment del 58% de la població mundial. A la Conferència 
Internacional sobre població i desenvolupament que va tenir lloc al Caire (1994) es van abordar els 
vincles entre l’augment de la població, injustícia social, consum material i degradació ambiental, així com 
la necessitat d’alentir el creixement de la població” (Flavin, 1997:18-19). 
101 Aquests grans corrents migratoris dels anys 80 del segle XX es van començar a conèixer com les 
migracions ambientals.  
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àrees contaminades mar endins, especialment les més freqüentades pel transport 
petroler i per les activitats pesqueres intensives; però principalment en la grans part 
dels mars tancats o semitancats com ara el mar Mediterrani, mar Negre, mar Bàltic o 
el mar del Japó. Alguns del mar més petits i tancats com ara el mar d’Aral o el mar 
Caspi, es trobaven en una situació límit a causa de la contaminació i, sobretot per la 
dràstica reducció de les aportacions hídriques originada per la sobreexplotació dels 
cursos d’aigua que els alimentava.  

 
4.2 LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA I ELS 
TRACTATS I ACORDS INTERNACIONALS 
 
4.2.1 Els antecedents de la Política Ambiental de la Unió Europea  
 
El desenvolupament de la política ambiental de la Unió Europea (UE) es comença a 
concretar a partir de la Cimera Europea de París (1972) i el desplegament del Primer 
Programa Comunitari de Medi Ambient (1973). Per primera vegada el medi ambient 
comença a tenir una dimensió política i una organització internacional assumeix la 
problemàtica ambiental i promulga una sèrie de normes de tipus jurídic que han 
d’afrontar diferents problemes en diferents àmbits territorials tenint en compte les 
diverses legislacions de cadascun dels països que formen part de la Unió Europea. 
  
El Tractat de Roma, signat el 25 de març de 1957, significà el text fundacional de la 
Comunitat Econòmica Europea (CEE) i de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica 
(EURATOM). L’antecedent més proper al Tractat de Roma fou la Comunitat Europea 
del Carbó i de l’Acer (CECA), creada al 1952, que marcaria les grans línies generals del 
que seria posteriorment la política energètica de la futura CEE.  
 
El text del Tractat de Roma no planteja cap disposició completa en matèria ambiental. 
Es tractava d’articular un gran projecte econòmic comú que iniciés un procés de lliure 
circulació de bens i serveis entre els Estats membres. Significarà la posada en marxa de 
l’engranatge econòmic i financer al que posteriorment s’afegiran de forma progressiva 
polítiques comuns agràries, comercials, educació, ambientals, de cooperació 
internacional... 
 
L’EURATOM102 té una influència directa sobre la futura política ambiental de la CEE. 
L’objectiu del Tractat és combatre el dèficit d’energia que patia Europa a la dècada dels 
anys 50 del segle XX, en plena reconstrucció de la indústria i de les infraestructures 
malmeses al llarg de la Segona Guerra Mundial. Els sis Estats fundadors (República 
Federal Alemanya (RFA), Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg i Països Baixos) aposten 
per l’energia nuclear per obtenir la seva independència energètica mitjançant la creació i 
expansió de les indústries nuclears a Europa. En el seu preàmbul es planteja que 
“l’energia nuclear constitueix un recurs essencial pel desenvolupament i la renovació de 
la producció i el progrés de les accions a favor de la pau”.  
 
Es tracta d’una decidida aposta per l’energia nuclear a través de la iniciativa privada i 
on la CEE té un paper de facilitador de l’estructura necessària pel seu desenvolupament, 
tal i com ho recull l’article 2 del Tractat en els seus apartats c i g. A l’apartat c planteja 

                                                 
102 Texto del Tratado de creación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica: 
 http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/dat/12006A/12006A.htm (consultat 03/09/2010). 
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la necessitat de “Facilitar les inversions i garantir, fomentant especialment les iniciatives 
de les empreses, l’establiment de les instal·lacions bàsiques necessàries pel 
desenvolupament de l’energia nuclear a la Comunitat”. A l’apartat g es defineix com es 
pot concretar la creació d’un espai de lliure circulació de capitals per assegurar la 
implementació de l’energia nuclear a Europa: “Assegurar amplis mercats i l’accés als 
mitjans més idonis, mitjançant la creació d’un mercat comú de materials i equips 
especialitzats, la lliure circulació de capitals per inversions en el camp de l’energia 
nuclear i la llibertat d’ocupació d’especialistes dins de la Comunitat”. 
 
Malgrat que ni en el Tractat de Roma ni en el Tractat constitutiu de l’EURATOM no es 
fan referències explícites a la problemàtica ambiental, en el marc del Consell d’Europa 
es varen desenvolupar iniciatives respecte la necessitat de cooperació internacional com 
ara la Carta Europea de l’Aigua (1967), o la Resolució del Comitè de Ministres de 8 de 
març de 1968 que tractava de la necessària cooperació en temes de contaminació 
atmosfèrica. Tal i com apunta Doñate (1992) també trobem textos i acords 
internacionals referents a dues problemàtiques concretes en diversos àmbits territorials 
ja siguin bilaterals, de caràcter regional i fins i tot sense àmbit territorial específic.103  
 
El fort creixement econòmic i l’incontrolat desenvolupament industrial que es va iniciar 
a partir dels anys 50 del segle XX, varen provocar greus problemes ambientals que va 
convertir en una prioritat l’aplicació d’instruments per a la millora del medi per part dels 
organismes públics internacionals. El primer avís sobre la greu situació de degradació 
del medi va ser l’estudi encarregat pel Club de Roma104 a un grup d’investigadors del 
Massachusetts Institute of Technology, liderat per Dennis L. Meadows, sobre les 
tendències i problemes econòmics que amenaçaven a la societat. L’estudi fou publicat al 
març de 1972 sota el títol de Els límits del creixement.105 Aquesta publicació significa el 
primer document que aborda la problemàtica ambiental des d’una perspectiva global 
tenint en compte les variables de desenvolupament econòmic i creixement demogràfic: 
 

“Si bé en els seixanta ja ningú dubtava que la societat era la responsable de 
la degradació del medi ambient, no tots compartien quin era l’origen de les 
causes: mentre uns responsabilitzaven el creixement econòmic, altres 
culpaven al creixement demogràfic. Aquest debat es va recollir en el treball 
del Club de Roma Els límits del creixement. Aquest estudi del Club de 
Roma sobre el model de futur mundial (fet a partir de l’anàlisi de cinc 
variables: tecnologia, població, nutrició, recursos naturals i medi ambient) 
va arribar a la conclusió que el desenvolupament podria estar condicionat 
per la limitació dels recursos de la Terra i, si les tendències continuaven, el 
món es col·lapsaria per l’any 2000. Davant aquesta situació, van suggerir 

                                                 
103 Els principals textos i acords internacionals són el de l’Agència Internacional d’Energia Atòmica 
(Acords de París de 1960, Brussel·les i Viena de 1963) i el Tractat de Moscou de 5 d’agost de 1963 sobre 
prohibició de proves nuclears a l’atmosfera, així com els relacionats amb la problemàtica de la utilització 
i la contaminació dels mars com ara els successius Convenis de Londres (1954, revisats el 1962, 1969 i 
1971), o els Acords de Brussel·les de 1969.  
104 El Club de Roma és una associació privada fundada l’any 1968 formada per empresaris, científics i 
polítics que té com a missió la identificació dels problemes crucials als que s’ha d’enfrontar la humanitat, 
la seva anàlisi en el context de la problemàtica mundial, la investigació de les solucions alternatives 
futures, l’elaboració d’escenaris de futur i la comunicació d’aquests problemes i de les seves possibles 
propostes de futur als responsables públics i al públic en general.  
105 També es coneix com l’Informe Meadows. 
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que l’única solució possible era que tant el creixement demogràfic com el 
creixement econòmic s’aturessin” (Granados, 2010:98). 

 
Malgrat que les prediccions del Club de Roma no es varen acomplir en la seva totalitat, 
l’estudi Els límits del creixement va significar una aportació fonamental en la recerca 
científica dedicada al medi ambient. S’aplicà un programa informàtic per analitzar les 
diverses variables (tecnològiques, població, nutrició, recursos naturals i medi ambient) i 
es va treballar amb tècniques d’anàlisi de sistemes que van convertir aquesta publicació 
en un referent per la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Humà 
d’Estocolm (1972). La Cimera d’Estocolm va ser convocada per Suècia a causa del 
procés de contaminació que patien els seus llacs provocat per la pluja àcida. Va 
significar un pas important per la protecció del que es va denominar “els béns comuns 
mundials” enfront de l’industrialisme sense control. Va introduir per primera vegada la 
dimensió ambiental com un element clau per condicionar i limitar el creixement 
econòmic i el malbaratament dels recursos naturals des d’una perspectiva mundial.  
  
A la Declaració de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Humà queden 
reflectits una sèrie de principis que podem considerar com precedents del que 
posteriorment es recolliran a la Cimera de Rio de Janeiro (1992) sota el concepte de 
sostenibilitat i que incorporen propostes de canvi tant de tipus ambiental com polític, 
econòmic i social:106 
 

- L’obligació de preservar el medi ambient per les generacions futures. 
- Eliminar les polítiques que promoguin la discriminació i l’opressió sobre 

els pobles i cultures. 
- Millorar la capacitat de la Terra per produir recursos vitals renovables. 
- Lluita contra la contaminació. 
- El desenvolupament econòmic i social com a eina per millorar la qualitat 

de vida de les persones. 
- Millorar les condicions de vida dels països en vies de desenvolupament 

mitjançant la col·laboració financera i tecnològica. 
- Importància de l’educació i la recerca científica en les qüestions 

ambientals. 
- Necessitat de potenciar la participació dels ciutadans en la presa de 

decisions ambientals. 
 
La Cimera d’Estocolm va donar d’un nou enfocament a la política ambiental de 
l’Organització de les Nacions Unides (ONU) mitjançant el suggeriment de creació d’un 
secretariat que tractés les qüestions ambientals aprofitant la seva perspectiva 
internacional. El 1972 es crea el Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient 
(PNUMA). Des de la seva fundació té com a missió la coordinació dels programes 
ambientals de l’ONU en tres factors d’activitat: una avaluació més intensiva i 
coordinada del medi ambient a escala mundial, una adequada gestió del medi ambient 
mitjançant acords internacionals i la determinació d’objectius comuns en àmbits com 
ara la protecció dels recursos oceànics i les espècies en perill i recolzament a les 
anteriors iniciatives mitjançant activitats com la capacitació especialitzada, la 
informació pública i l’assistència tècnica.  

                                                 
106 Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente: 
http://www.oarsoaldea.net/agenda21/files/Declaracion%20de%20Stockholmo.pdf (consultat 04/09/2010).  
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La falta d’una legislació sistemàtica va provocar que l’actuació de la CEE s’anés 
configurant en funció dels problemes ambientals que van sorgir mitjançant acords 
bilaterals o multilaterals entre estats, convenis, conferències internacionals, tractats, etc. 
Els processos d’actuació del dret internacional en matèria ambiental s’han anat 
desenvolupant a mesura que ha estat necessari donar resposta a les diverses 
problemàtiques ambientals. Segons Doñate (1992:55-56), “les diferents solucions que es 
donen a la problemàtica ambiental formen un grup heterogeni de realitats que tenien un 
indubtable interès polític i legal” (Figura 2).  
 
Figura 2: Diferents solucions a la problemàtica ambiental per part de la CEE 
 

1. Ampliació dels àmbits territorials. El que inicialment era la solució aplicable en l’àmbit 
d’un Estat per exemple, esdevé per mitjà d’un tractat o d’un conveni internacional la 
solució que s’adopta en un àmbit continental concret. 
 

2. Harmonització de diferents solucions. Davant les diferents legislacions nacionals que 
donen tractaments diversos a les mateixes problemàtiques, les comunitats d’Estats 
implicats posen en comú les seves experiències a fi de delimitar un marc comú de 
futur, en el qual es defineix el procés de convergència en cada una de les 
problemàtiques ambientals. 

 
3. Assumpció de la problemàtica ambiental per una organització de caràcter mundial i 

promulgació del tractament normatiu que cal donar a aquella problemàtica per mitjà 
d’aquesta organització mundial que proposa l’adopció d’una determinada legalitat 
internacional. 

 
4. Tractament d’un problema concret, tot aprofundint en successives actuacions sobre el 

mateix problema, i ampliant territorialment i tecnològicament els espais de solucions. 
 

 
Font. Elaboració pròpia a partir de Doñate (1992:55-56) 
 
4.2.2 Primer Programa Comunitari de Medi Ambient (1973-1976) 
 
La Política Ambiental Europea es concreta mitjançant sis Programes Comunitaris de 
Medi Ambient desenvolupats entre 1973 i 2010. Al mateix temps s’han anat organitzant 
una sèrie de Cimeres i Tractats que han servir de base per la concreció de les polítiques 
ambientals de la futura Comunitat Europea (CE), sorgida arrel de la signatura del 
Tractat de Maastricht. 
 
La Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial Cultural y Natural (Cimera 
Europea de París, 1972)107 representa la concreció de la preocupació ambiental de la 
CEE i el primer disseny d’una política ambiental comuna, destinada fonamentalment a 
conciliar el creixement econòmic amb la necessitat de preservar el medi arreu d’Europa. 
La CEE amb l’inici de política ambiental intentava respondre a una creixent 
preocupació per les contradiccions que comencen a sorgir en el sistema econòmic: la 
pol·lució atmosfèrica, la ràpida expansió de la urbanització incontrolada, la crisi 
                                                 
107 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 1972: 
 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
(consultat 03/09/2010) 
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energètica..., així com l’impacte que sobre el territori produïen les cada cop més 
nombroses intensives explotacions agrícoles i les granges de caire industrial de for 
impacte ambiental. 
 
Els arguments que des de la CEE es presenten per justificar aquesta preocupació 
ambiental i el posterior desenvolupament dels diversos Programes Comunitaris en 
Matèria de Medi Ambient. Aquests, segons Doñate (1992) es basaven en tres grans 
principis: la millora de les condicions de vida i treball dels seus conciutadans; preservar 
el lliure mercat en un context en que les diferències entre les diverses legislacions 
ambientals de cada estat membre de la Comunitat produïen distorsions en els costos de 
producció i, conseqüentment la impossibilitat de competir en igualtat de condicions; i el 
desenvolupament d’una política comuna respecte als recursos naturals que 
comparteixen diversos estats membres de la Comunitat (rius, llacs, mars...). 
  
Els principis i objectius plantejats a la Cimera de París (vegeu Annex 1) són merament 
programàtics, sense especificar com es desenvoluparà la seva aplicació. Signifiquen una 
primera aproximació de la Comunitat a una posterior i progressiva política ambiental 
concretada en els posteriors Programes Comunitaris de Medi Ambient. Els eixos 
d’actuació de la Cimera de París recullen part de les aportacions de la Conferència de 
les Nacions Unides sobre el Medi Humà d’Estocolm, les recomanacions de l’informe 
del Club de Roma i del PNUMA. Aquest eixos són bàsicament: la prevenció de la 
contaminació, la compatibilitat del desenvolupament econòmic i el medi ambient, la 
necessitat de planificar les polítiques ambientals, la coordinació entre els diversos Estats 
membres, tenir en compte als països en vies de desenvolupament, la difusió de les 
polítiques ambientals a la ciutadania i a l’opinió pública i, de forma transversal, evitar 
que les polítiques ambientals no perjudiquessin el funcionament del Mercat Comú. Una 
de les aportacions més interessants és la que planteja que els costos de la prevenció i 
eliminació de la contaminació ha de anar a càrrec de l’entitat a Estat que l’ha provocat. 
Per primera vegada s’introdueix el concepte de què s’han de tenir els costos que pot 
provocar la no aplicació de mesures de prevenció de la contaminació, és a dir “qui 
contamina paga”.108  
 
Els temes d’atenció prioritària que es va plantejar la CEE en la planificació del Primer 
Programa Comunitari de Medi Ambient incorporen una part important de les propostes 
d’actuació que es proposaven des del moviment ecologista. Es tenen en compte les 
prioritats d’actuació urgent que des de diverses institucions internacionals es 
denunciaven com a prioritàries109 com ara: la contaminació atmosfèrica; la 
contaminació dels mars, especialment el Mediterrani; la gestió de deixalles industrials i 
substàncies químiques perjudicials; el recolzament a les tecnologies netes; i la 
localització i impacte ambiental d’instal·lacions perilloses.  
 
Segons Aguilar (1997:60), “el Primer Programa Comunitari de Medi Ambient recollia 
una sèrie de mesures específiques amb incidència sobre una gran diversitat de 

                                                 
108 Aquest concepte forma part dels principis directors referents als aspectes econòmics de les polítiques 
ambientals en la seva perspectiva internacional aprovats pel Consell de 26 de maig de 1972 en el marc de 
l’OCDE. Aquest principi va ser adoptat posteriorment en els seus programes d’actuació. 
109 Organitzacions com el Worldwatch Institute, United Nations Environment Programme o el World 
Resources Institute havien denunciat els greus problemes ambientals que afectaven al planeta com ara el 
escalfament global del planeta, la desertificació, l’acumulació de residus, l’escassetat d’aigua potable o la 
superpoblació i la creixent desigualtat entre Nord i Sud.  
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contaminants i es va centrar en dos principis: el de precaució110 i el de responsabilitat 
compartida”. Aquest dos grans principis en concretaven en sis grans àmbits d’actuació:  
 

- Preferència per la prevenció dels problemes ambientals. 
- Compatibilitat amb el desenvolupament econòmic. 
- Avaluació de les incidències sobre el medi. 
- Responsabilitat econòmica del que pertorbi el medi. 
- Educació ambiental. 
- Internacionalització de la protecció. 

 
En conjunt es tracta de mesures poc concretes, molt genèriques i que, en la pràctica, es 
limiten a solucionar a mesura que van sorgint les diverses catàstrofes ambientals que es 
produeixen en aquest període: els accidents dels petroliers Olympic Bravery (NW de 
França el 1976), del Urquiola (la Corunya el 1976) i l’incendi de la plataforma marina 
del Mar del Nord (1977). 
 
4.2.3 Segon Programa Comunitari de Medi Ambient (1977-1981) 
 
El Segon Programa Comunitari de Medi Ambient és una revisió del Primer, reafirmant 
els seus principals principis i posant especial èmfasi en el caràcter preventiu de la seva 
política ambiental. En el període 1977-1981 la CEE va legislar 70 Reglaments, 
Directrius i Decisions ambientals. Les mesures varen tenir com objecte prioritari la 
prevenció i reducció de la pol·lució, centrant-se principalment en les aigües 
atmosfèriques, la contaminació acústica i els productes químics. Els principis bàsics es 
van centrar en la prevenció mitjançant l’adopció de nous instruments com ara 
l’avaluació de l’impacte ambiental i la planificació. 
 
Al llarg del període 1977-1981, caracteritzat per l’elevada promulgació de disposicions, 
no es pot considerar que es produïssin progressos pràctics importants ja que varen 
continuar les catàstrofes petroleres com ara la del vaixell Amoco Cádiz (Bretanya 1978) 
i de l’Andros Patria (Galicia 1979).  
 
La preocupació creixent per la conservació del medi a causa dels constants desastres 
ecològics, la conscienciació per part de la societat davant la progressiva degradació 
ambiental i la sensació de que els dos primers Programes Comunitaris de Medi 
Ambient, provocaren la mobilització de diverses institucions internacionals per 
coordinar possibles mesures correctores. En aquesta línia podem destacar les següents 
iniciatives: 
 

• Primera Conferència sobre el Clima (Ginebra 1979). Amb la participació de 
representants de més de 50 països amb l’objectiu d’aprofitar els avanços 
científics i proposar propostes de millora es va enfocar la problemàtica de les 
relacions humanes i el medi des d’una perspectiva pluridisciplinar.111 Aquesta va 
ser una de les grans aportacions al tractament de les problemàtiques ambientals 
ja que es fa palesa la necessitat de tractar des de diverses perspectives temes tant 

                                                 
110 Segons Aguilar (1997:60), el principi de precaució implica que les accions a favor del medi ambient 
han de precedir a l’existència d’evidència científica respecte de possible perjudicis ecològics. 
111 Estaven representats, entre d’altres, diversos organismes internacionals com ara l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS), el PNUD, PNUMA, l’Organització per la Alimentació i l’Agricultura (FAO), 
i l’Organització de l’ONU per l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). 
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complexos i globals com el canvi climàtic tenint en compte factors, a banda dels 
estrictament ambientals o científics, com ara els efectes en la salut de les 
persones, les desigualtats socials que provoca en els països anomenats 
subdesenvolupats o la necessitat de l’educació ambiental. La conclusió d’aquesta 
conferència fou que les emissions de diòxid de carboni (CO2) provocades per les 
activitats humanes poden afectar al clima. Es va decidir la creació del Programa 
Mundial sobre el Clima (PMC)112 amb l’objectiu de desenvolupar la cooperació 
internacional en la investigació sobre els efectes del clima sobre el medi.  
 

• La Unió Internacional per la Conservació de la Natura (UICN)113 va publicar 
l’any 1980 l’informe titulat Estratègia Mundial per la Conservació de la Natura 
i dels Recursos Naturals (WCS). Aquest informe significa un dels primeres 
referències al concepte de desenvolupament sostenible com una eina per millorar 
la qualitat de vida dels éssers humans. Per a que un desenvolupament sigui 
sostenible s’havien d’integrar els objectius del desenvolupament i els 
ambientals, tenint en compte els factors de caràcter econòmics i socials. 
S’incorpora també la necessitat d’un canvi de valors a la societat per canviar la 
seva actitud envers la natura mitjançant l’adopció d’una ètica diferent.  

 
• Informe Global 2000 (Perspectiva ambiental a l’horitzó 2000) encarregat pel 

govern dels EUA el 1980 va reconèixer per primera vegada que l’extinció de les 
espècies amenaçava la diversitat biològica com a element essencial dels 
ecosistemes de la Terra. 

 
4.2.4 Tercer Programa Comunitari de Medi Ambient (1982-1986) 
 
El Tercer Programa Comunitari de Ambient es centra en el desenvolupament de 
mesures preventives i a la integració progressiva dels requeriments ambientals en la 
planificació i execució d’accions en tots el sectors econòmics. En conjunt, aquesta 
política preventiva, integrant la dimensió ambiental en la planificació i 
desenvolupament de les activitats econòmiques (incloent l’obligatorietat d’estudis 
d’impacte ambiental), va tenir uns progressos molt limitats a causa, en gran part, de 
l’oposició dels sectors industrials i financers, que veien en les polítiques ambientals una 
despesa afegida als costos de producció. D’altra banda, el seguiment de molts d’aquests 
projectes era de difícil acompliment per part de les autoritats comunitàries.  
 
S’emfatitzen aspectes com ara que una política estricta del medi ambient és un 
component essencial del creixement econòmic a llarg termini, la consideració de la 
importància de la política regional i el declivi de les zones urbanes i la preocupació pels 
efectes de les polítiques agrícoles modernes. Els objectius que es proposaven en el 
Programa eren els següents: 
                                                 
112 El PMC tenia com a objectius ser el marc de referència per la cooperació internacional i investigació i 
identificar les qüestions climàtiques dels anys 80 i 90 del segle XX com ara l’esgotament de l’ozó i 
l’escalfament global de la Terra, utilitzar la informació climàtica existent per millorar la planificació 
econòmica i social i millorar la comprensió dels processos climàtics mitjançant la investigació i el 
desenvolupament tecnològic. Aquests objectius volien determinar la predictibilitat del clima (i el grau 
d’influència de l’ésser humà sobre el mateix) i detectar els canvis climàtics imminents (naturals o 
d’origen humà) que podrien afectar les activitats humanes essencials.  
113 La UICN va ser creada l’any 1948 amb l’objectiu d’influir, estimular i recolzar a les societats per 
assegurar l’ús equitatiu i ecològicament sostenible dels recursos naturals. Ofereix assessorament sobre 
aspectes científics, polítics i legislatius relacionats amb el medi a institucions locals i internacionals. 
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- Integració de la dimensió ambiental amb altres polítiques. 
- Procediment d’avaluació de l’impacte ambiental. 
- Reducció de la contaminació en els orígens, especialment relacionada 

amb l’aire, la terra i el sòl. 
- Protecció de la Mediterrània. 
- Contaminació acústica. 
- Substàncies químiques perilloses. 
- Residus. 
- Tecnologies netes. 
- Zones d’importància comunitària. 
- Cooperació amb els països en vies de desenvolupament. 

 
Al llarg del període que comprèn el Tercer Programa Comunitari de Medi Ambient 
(1982-1986) s’incrementen les iniciatives dels diversos organismes internacionals 
públics i privats, i de la societat civil dedicats a la protecció de la natura: 
 

• L’Assemblea General de les Nacions Unides va establir el 1982 la Carta 
Mundial de la Natura (UNGASS)114 i la Convenció de les Nacions Unides sobre 
el Dret de les espècies i dels ecosistemes amb l’objectiu d’assolir canvis 
institucionals pel que fa als Estats. Els principals punts d’aquesta Carta es 
basaven en el principis de que la natura ha de ser respectada i els seus processos 
essencials no han de ser desorganitzats; la viabilitat genètica sobre la Terra no ha 
de veure’s compromesa, els nivells de població de tota forma de vida han de ser 
suficients per sobreviure, i, per tant, han de mantenir-se els hàbitats perquè això 
sigui possible; i els organismes i els ecosistemes de la mateixa manera que els 
recursos atmosfèrics, marítims i terrestres utilitzats per l’espècie humana, han de 
ser manegats de manera que aconsegueixin i mantinguin una productivitat 
òptima sostinguda, però de manera també que no es posi en perill la integritat 
d’altres ecosistemes o espècies que coexisteixen amb ells. 

• La Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar (UNCLOS)115 va 
regular, entre altres aspectes del Dret del Mar,116 obligacions generals per a 
protegir el medi marí i la llibertat d’investigació científica en alta mar. La 
Convenció, convocada l’any 1982, estableix un règim general de la llei i l’ordre 
al món dels oceans i els mars establint nores que regulin tots els usos dels oceans 
i dels seus recursos. Incorpora el concepte de que tots els problemes dels espais 
marins estan estretament relacionats entre si i han d’abordar-se en el seu conjunt.  
També crea un règim jurídic per l’organització i control de les activitats en el 
fons marins i oceànics fóra dels límits de la jurisdicció nacional declarats 
patrimoni comú de la humanitat.  

• Creació de l’Institut de Recursos Mundials (WRI)117 el 1982 als EUA amb 
l’objectiu de potenciar la recerca científica i anàlisi de polítiques dirigides als 

                                                 
114 Naciones Unidas. Carta Mundial de la Naturaleza: 
 http://utopiaverde.org/descargas/carta-mundial-de-la-naturaleza-1982 (consultat 14/09/2010). 
115 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar: 
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf  
(consultat 15/09/2010). 
116 La Convenció va establir el que denomina una “àrea econòmica exclusiva” on cada Estat té la 
obligació de vetllar per la protecció i preservació del medi marí. 
117 World Resources Institute. http://www.wri.org/about/wri-history (consultat 17/09/2010). 
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recursos mundials i les qüestions del medi ambient mitjançant la creació de la 
corporació Delaware118 amb la col·laboració amb les Nacions Unides. 

• Establiment el 1983 de la Comissió Mundial sobre el Medi Ambient i el 
Desenvolupament (CMMAD), també coneguda com l’Informe Brundtland amb 
l’objectiu d’organitzar reunions arreu del món amb organitzacions i líders 
governamentals, tant de països desenvolupats com en vies de desenvolupament, 
per analitzar la situació del medi i desenvolupar una sèrie d’informes sobre els 
seus resultats. Va permetre recollir i donar a conèixer a diferents grups de 
l’àmbit ambiental les seves opinions sobre qüestions relacionades amb 
l’agricultura, desforestació, aigua, energia, transferència de tecnologia i 
desenvolupament sostenible. L’informe final anomenat El nostre futur comú 
(1987) va definir el concepte de desenvolupament sostenible.119  

• Conferència Industrial Mundial sobre la Protecció del Medi Ambient (1984) 
organitzada amb col·laboració amb el PNUMA arrel de nombrosos accidents 
industrials i pels continuats episodis de contaminació per part de les empreses 
multinacionals.120 Aquestes exportaven les industries més contaminants als 
països en vies de desenvolupament amb legislacions molt menys rigoroses i, fins 
i tot, inexistents. Es tracta d’uns dels primers intents d’establir un codi de 
conducta per les empreses en matèria ambiental; s’introdueix el concepte 
d’eficàcia ecològica amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental al mateix 
temps que s’augmentava la rendibilitat. 

• El Congrés de Viena per la protecció de la Capa d’Ozó (1985)121 tenia com a 
objectiu recolzar la investigació i la cooperació entre els països i l’intercanvi 
d’informació per protegir la salut humana i el medi ambient contra els efectes 
negatius que podrien resultar de les activitats humanes que modificaven la cap 
d’ozó.122 En aquest congrés no s’especifiquen mesures concretes i va servir per 
estipular futurs protocols (com el de Montreal l’any 1987). La seva principal 
aportació consisteix en el fet de que per primera vegada en fa front a un 
problema abans de que els seus efectes es fessin palesos.  

 
4.2.5 Quart Programa Comunitari de Medi Ambient (1987-1992) 
 
La creixent sensibilització pels problemes ambientals comporta la modificació l’any 
1987 del Tractat de Roma mitjançant la constitució de l’Acta Única Europea123 que 

                                                 
118 La corporació Delaware és una entitat privada sense finalitat de lucre que es nodreix de fons 
procedents de donacions deduïbles d’impostos. Actualment entre les seves àrees de treball figuren, entre 
d’altres: l’economia, els boscos, la biodiversitat, el canvi climàtic, l’agricultura sostenible, el comerç, la 
gestió ambiental dels recursos naturals o la relació d eles empreses amb la salut humana.  
119 En concepte de sostenibilitat es va definir com: “el desenvolupament que satisfà les necessitats de les 
futures generacions per satisfer les seves”.  
120 L’any 1984 el vessament d’una planta de Unión Carbide va deixar un saldo de 3.000 morts i 20.000 
ferits a Bophal (Índia).  
121 Congreso de Viena para la protección de la capa de ozono: 
http://www.dsostenible.com.ar/acuerdos/vienaozono.html (consultat 18/09/2010).  
122 El 1985, els investigadors anglesos Farnham, Gardiner i Shanklin varen començar a explorar l’adopció 
de mesures concretes respecte l’esgotament greu de la capa d’ozó a l’Antàrtida. Els resultats, publicats a 
la revista Nature, confirmats mitjançant observacions realitzades des de satèl·lits d’Estats Units van oferir 
la primera prova d’esgotament greu i varen impulsar la necessitat d’adoptar mesures concretes. Arrel 
d’aquestes investigacions, l’any 1987 es va firmar el Protocol de Montreal sobre les Substàncies que 
esgoten la Capa d’Ozó. 
123 Acta Única Europea, 1987: 
 http://servicios.elcorreo.com/especiales/ue-50-aniversario/pdf/02-2d-acta-unica-europea.pdf  
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significa, en la pràctica, afegir un Títol VII (Medi Ambient). La principal aportació de 
l’Acta Única Europea consisteix en que per primera vegada s’admet la necessitat de 
combinar objectius de lliure comerç amb un elevat nivell de protecció ambiental, 
basant-se en els principis de subsidiarietat i el principi de norma comunitària mínima. El 
primer, tal i com reflecteix l’article 130 R4, significa que la CEE en l’àmbit ambiental 
tant sols actuarà si d’aquesta forma s’assoleixen millor els objectius desitjats i si no 
actuessin els Estats membres de forma independent. El principi de norma comunitària 
significa que els Estats membres són lliures d’adoptar normes que anessin més enllà en 
la protecció del medi. Així, la normativa comunitària estableix uns mínims de protecció 
que poden ser superats pels Estats membres, sempre que no signifiqui una oposició 
respecte al Tractat (article 130 T). En la pràctica significarà que els Estats membres 
tenen un marge mes gran de maniobra en temes ambientals, però amb l’objectiu general 
d’harmonitzar les diferents legislacions.124 L’acció comunitària, emmarcada dins 
d’aquests dos principis, tendeix a la consecució dels següents objectius: 
 

- Prevenció, reducció i eliminació de la contaminació. 
- Establiment d’un equilibri ecològic satisfactori. 
- Gestió equilibrada de recursos i del medi natural. 
- Unificació de polítiques de desenvolupament i de gestió del territori amb 

els principis de qualitat de vida i de treball.  
 
El Quart Programa Comunitari de Medi Ambient significarà la continuïtat de les 
polítiques d’accions preventives del Tercer Programa, tenint en compte la problemàtica 
ambiental en les polítiques econòmica, industrial, agrària i social de la CEE i dels Estats 
membres. El desenvolupament del Quart Programa Comunitari de Medi Ambient va ser 
mediatitzat per l’accident nuclear de Txernòbil125 (Ucraïna, 26 d’abril de 1986) i del 
vessament de 41.000 tones de petroli del vaixell de càrrega Exxon Valdez126 a la Costa 
d’Alaska (Estats Units, 24 de març de 1989). El moviment ecologista es mobilitza 
enfront l’energia nuclear i per la manca de seguretat en el transport dels materials 
fòssils. Planteja la necessitat de noves fonts d’energia alternativa.  
 
En aquest programa es preveuen les conseqüències que poden comportar la realització 
del mercat interior i les noves disposicions institucionals de l’Acta Única. Es va 
concretar un lleuger avanç referent a les campanyes de difusió i sensibilització a 
l’opinió pública sobre el tema de medi ambient, com ara la proclamació de l’Any 
Europeu del Medi Ambient (març 1987- març 1988). L’objectiu fonamental era 
“convèncer a tots els sectors de la societat la importància del medi ambient, 

                                                                                                                                               
(consultat 23/09/2010). 
124 A l’article 100 A es planteja la necessitat d’aproximació de les diverses legislacions ambientals dels 
Estats membres de la Comunitat en matèria de salut, seguretat, protecció del medi ambient i protecció 
dels consumidors.  
125 L’accident nuclear de Txernòbil ha estat considerat el més greu de la història assolint el nivell 7 (el 
més alt de l’escala INES). Va causar la mort directa de 31 persones i va provocar l’evacuació d’unes 
135.000 persones i la contaminació radioactiva a diversos països de l’Europa septentrional i central. 
Segons l’informe de Greenpeace (2006) es calcula que el número de víctimes mortals entre 1990 i 2004 
relacionades amb l’accident pot arribar a unes 200.000 principalment a Rússia, Bielorrússia i Ucraïna.  
126 El naufragi de l’Exxon Valdez va contaminar més de 2.000 kilòmetres de la costa d’Alaska i està 
considerat el segon vessament petrolífer més perillós dels Estats Units. Informe Greenpeace sobre el 
accidente de Chernóbil: http://www.greenpeace.org/espana/es/news/los-muertos-por-chern-bil-supe/ 
(consultat 21/09/2012).  
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especialment en relació amb el creixement econòmic de la Comunitat”,127 De forma 
explícita es recull aquest objectiu de compaginar medi ambient i creixement econòmic 
en el punt 8.3.de la Resolució del Consell de les Comunitats Europees:  
 

“En particular, farà èmfasi en els nous aspectes assenyalats pel Consell 
d’Europa: la necessitat d’un enfocament preventiu, la necessitat d’integrar 
les consideracions del medi ambient necessària per contribuir a augmentar el 
creixement econòmic i la creació d’ocupació”.128  

 
En la pràctica la seva funció principal consistirà en recollir dades objectives i 
comparatives sobre l’estat del medi en els països membres, assolint una base científica. 
L’elaboració d’aquests informes sobre l’estat del medi no serviran a l’hora d’elaborar 
polítiques concretes. Serviran per crear una xarxa d’instal·lacions nacionals i regionals 
pel control de qualitat i avaluació del medi ambient a escala europea, freqüentment 
inconnexes entre elles. Es va prestar especial atenció a les emissions a l’atmosfera i a la 
qualitat de l’aire, aigua i medi marí i a l’erosió i contaminació del sòl. Les principals 
orientacions de política general del Quart Programa Comunitari de Medi Ambient, 
segons Doñate (1992), la integració de la política ambiental amb les altres polítiques 
comunitàries, la compatibilitat de les mesures ambientals amb el creixement econòmic i 
amb l’atur, la utilització de mesures econòmiques i fiscals correctes, i la importància de 
l’educació i de la informació ambiental. 
 
Segons Armengol i Coronada (1990), el conjunt d’intencions que plantejava el Quart 
Programa Comunitari en matèria de Medi Ambient es va trobar amb una sèrie de 
problemes d’aplicació a causa dels següents factors: 
 

“1) L’excessiva rigidesa i burocràcia de l’aparell administratiu comunitari. 
2) La falta de solidaritat entre els estats membres en anteposar els interessos 
nacionals enfront els comunitaris. 3) La disparitat de conseqüències, 
mediambientals i socioeconòmiques, que pot tenir el principi de qui 
contamina paga segons regions i sectors. 4) Les disparitats regionals i les 
relacions nor-sud en el marc mediambiental comunitari. El sud menys 
desenvolupat afectat per problemes de sòl i aigua i el nord més desenvolupat 
preocupat principalment per la contaminació atmosfèrica.” (Armengol i 
Coronada, 1990:207). 

 
L’Informe de la CMMAD El Nostre futur comú, també anomenat Informe Brundtland 
(1987), representa el primer intent per plantejar polítiques globals ambientals integrant 
aspectes de caràcter ecològic amb polítiques econòmiques i socials per tal d’assolir 
l’equilibri entre les activitats humanes i el desenvolupament. L’informe parteix de la 
base que els vincles entre pobresa, desigualtat, creixement demogràfic i degradació del 
medi es poden superar mitjançant una nova etapa de creixement econòmic i social. 

                                                 
127 Punt 8.4 Resolució del Consell de les Comunitats Europees i dels representants dels governs dels 
Estats membres reunits en el si del Consell de 19 d’octubre de 1987 relativa a la continuació i aplicació 
d’una política i d’un programa d’acció de les Comunitats Europees en matèria de medi ambient (1987-
1992), 87/C328/91. 
128 Punt 8.3 Resolució del Consell de les Comunitats Europees i dels representants dels governs dels 
Estats membres reunits en el si del Consell de 19 d’octubre de 1987 relativa a la continuació i aplicació 
d’una política i d’un programa d’acció de les Comunitats Europees en matèria de medi ambient (1987-
1992), 87/C328/91. 
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L’aportació clau de l’Informe Brundtland és el fet d’introduir en el desenvolupament de 
les polítiques ambientals les variables socials i econòmiques.  
 
Segons la CMMAD (1988), els principals problemes ambientals que recull l’Informe 
Brundtland estan provocats per la creixent demanda de recursos naturals per donar 
resposta a les creixents necessitats de la població i de la producció industrial. Es 
reflexiona respecte al perill de creuar el llindar que pot posar en perill la integritat 
bàsica del sistema. Aquests problemes ambientals que poden portar a efectes inesperats 
sobre el medi són: l’efecte hivernacle, l’esgotament de la cap d’ozó a l’atmosfera, la 
pèrdua constant de massa forestal produïda per l’acidificació del medi, les deixalles 
tòxiques químiques i nuclears, la desertificació, i l’amenaça d’una possible guerra 
nuclear. 
 
La CMMAD va desenvolupar el seu treball al llarg de tres anys mitjançant trobades 
sobre temes de desenvolupament i medi ambient amb líder governamentals i experts 
d’arreu el món (tant a països desenvolupats com en subdesenvolupats). Amb una 
perspectiva multidisciplinària va analitzar els principals problemes que provocaven que 
el model de desenvolupament econòmic impliqués un augment de la pobresa i 
degradació del medi i que, per tant, era necessari tenir una visió global de la situació del 
planeta per solucionar aquests problemes: l’increment excessiu de la població mundial; 
el model de producció excessiu d’aliments, que provoca excedents de producció que 
perjudiquen als països en vies de desenvolupament; la destrucció dels boscos tropicals i 
la desaparició continuada d’espècies animals; l’increment de la demanda d’energia, 
provocat per un model de creixement econòmic basat en la industrialització; 
l’exponencial creixement de la població urbana arreu del món, que incrementa els 
problemes sanitaris i socials dels col·lectius més desfavorits de la societat; i els 
conflictes armats i la proliferació de les armes nuclears.  
 
Per assolir un desenvolupament sostenible es planteja la necessitat d’un sistema polític 
que asseguri la participació ciutadana en la presa de decisions ambientals; un sistema 
econòmic afavoreixi el creixement i la industrialització dels països en vies de 
desenvolupament mitjançant la utilització de les noves tecnologies, en el que les 
empreses internacionals tenen un paper fonamental en aquest procés; i un sistema 
internacional que fomenti patrons sostenibles de comerç i finances. Es tracta d’un 
procés de canvi de model econòmic, social i polític que hauria d’afavorir un nou sistema 
d’explotació dels recursos, la direcció de les inversions envers els països en vies de 
desenvolupament, una clara orientació al desenvolupament tecnològic i un canvi 
institucional que regulés aquests processos.  
 
Des del moviment ecologista s’han plantejat diverses crítiques a les propostes 
plantejades per la Comissió. Des del punt de vista energètic, es considera que l’augment 
continuat de la producció per assolir el creixement econòmic necessitaria de més 
energia i, per tant, provocaria més degradació del medi; es necessitarien unes polítiques 
de reducció de la demanda i de consum més responsable. El paper dels grans 
organismes econòmics mundials com ara en Banc Mundial (BM) i el Fons Monetari 
Internacional (FMI) en les propostes de la Comissió ha estat criticat per part del 
moviment ecologista al considerar que les seves polítiques de grans projectes 
d’infraestructures als països del Sud són energèticament insostenibles i per les mesures 
d’ajustament econòmic que provoquen l’augment del seu deute extern que han 
beneficiat a les grans empreses transnacionals. 
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L’Informe Brundtland va impulsar una línia d’actuació per part dels organismes 
internacionals orientada al tractament del temes ambientals des d’una perspectiva global 
i un enfocament metodològic multidisciplinari que es va concretar en una sèrie d’acords 
multilaterals i la creació d’organismes formats per grups d’experts amb l’objectiu de 
donar resposta als problemes relacionats amb el canvi climàtic: 
 

• Protocol de Montreal (1987)129 
 
Signat per 183 països, el Protocol de Montreal va entrar en vigor l’any 1989 significa un 
gran pas endavant en els processos de cooperació internacional en temes ambientals 
degut principalment a la participació de països en vies de desenvolupament.130 Els 
governs participants varen acordar reduir progressivament, fins la seva eliminació, els 
productes químics que destrueixen la capa d’ozó, fonamental per protegir als éssers 
humans, les plantes i els animals del efectes perjudicials del raigs ultraviolats.131 Les 
Parts del Protocol obliguen a lliurar al secretariat informes nacionals amb dades 
estadístiques sobre la producció, importació i exportació de substàncies esgotadores 
d’ozó. S’imposa als països signants la prohibició de la importació de les substàncies 
regulades, procedents de països no firmants.  
 
El Protocol de Montreal basa la seva estratègia en suggerir primer la congelació 
d’emissions nocives en els seus nivells actuals, per posteriorment, abordar la seva 
reducció, i en un estat final, proposar la seva completa eliminació. Estableix provisions 
específiques pels països pobres, tenint en compte les més grans dificultats d’aquests per 
acomplir els terminis de l’acord.132 Es va crear un fons per la transferència de tecnologia 
als països en vies de desenvolupament que signessin l’acord, finançat pel Banc Mundial 
mitjançant el Programa de les Nacions Unides pel PNUMA i pel PNUD. 
 

• Conveni de Basilea (1989)133  
 
La Convenció, ratificada per 113 països, pretén regular els residus tòxics que creuen les 
fronteres nacionals sense controls eficaços per part dels estats.134 Els principals 
                                                 
129 Protocolo de Montreal: http://www.dsostenible.com.ar/acuerdos/protocolomontreal.html  
(consultat 17/09/2010). 
130 Es va crear un Fons Multilateral que va permetre la participació d’aquests països en vies de 
desenvolupament. 
131 L’acord aconseguit a Montreal fou el resultat d’un lent procés al que va contribuir els avanços 
científics en l’estudi del grans problemes ambientals. Estudis científics sobre els efectes del sol en els 
càncers de pell i el descobriment l’any 1985 per part de científics britànics del forat a la capa d’ozó a 
l’Antàrtic va obrir el debat sobre la necessitat de plantejar-se accions orientades a cercar acords 
internacionals per solucionar el problema. Aquest diagnòstic sobre la reducció de la capa d’ozó va 
comptar amb l’oposició d’una part de la comunitat científica i de les empreses químiques que varen 
qüestionar la valdesa d’aquestes teories amb l’argument que no existia evidència empírica sobre aquesta 
disminució.  
132 Es va acordar un retard de 10 anys en la implementació de les previsions del protocol per aquests 
països en vies de desenvolupament sempre que el consum de les substàncies objecte de control no superi 
de 0,3kg per càpita. 
133 Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y 
su eliminación: http://www.dsostenible.com.ar/acuerdos/convenio-basilea.html (consultat 19/09/2010).  
134 El principal problema es plantejava en l’enviament de matèries altament contaminants als països en 
vies de desenvolupament per part dels més industrialitzats. A mesura que s’anaven implementant les 
polítiques de control per part de les administracions públiques nacionals i internacionals i, per tant, els 
costos de l’eliminació dels residus augmentaven moltes empreses derivaven aquestes deixalles a Àfrica, 
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objectius eren la reducció dels moviments transfronterers de deixalles perilloses, 
minimitzar la generació d’aquestes deixalles i prohibir el seu embarcament cap a països 
que no disposen de la capacitat per eliminar-los d’una forma ecològicament segura. 
 

• Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvis Climàtics (IPCC)135 
 
Creat el 1989, aborda la complexitat dels problemes que ocasiona el canvi climàtic i la 
dificultat a l’hora de donar resposta als seus efectes. Va ser impulsat pel PNUMA i 
l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) amb l’objectiu de desenvolupar un 
ampli consens científic per tal de recolzar la recerca relacionada amb el canvi climàtic. 
La seva funció consisteix en analitzar la informació científica, tècnica i socioeconòmica 
rellevant que ajudin a entendre els elements científics de risc que suposa el canvi 
climàtic provocat per les activitats humanes, les seves possibles repercussions i les 
possibilitats d’adaptació i atenuació del mateix. L’IPCC no realitza investigacions sinó 
que la seva tasca es basa en l’avaluació de la literatura científica i tècnica publicada. 
Una de les principals activitats de l’IPCC és desenvolupar una avaluació periòdica dels 
coneixements sobre el canvi climàtic mitjançant Informes Especials i Documents 
Tècnics amb l’assessorament de científics independents. 
 
4.2.5.1 Cuidem la Terra: una estratègia per viure de manera sostenible (1991) 
 
L’antecedent més directe de la Cimera de Rio de Janeiro (1992) és el document Cuidem 
la Terra, desenvolupat conjuntament pel PNUMA, la UICN i el Fons Mundial per la 
Natura (WWF),136 publicat el 1991. Aquest document és la Segona Estratègia Mundial 
per la Conservació influïda, respecte a la Primera Estratègia (1980),137 per la publicació 
de l’Informe Brundtland (1987). 
 
El objectius del document Salvem la Terra es fonamenten en una doble perspectiva: la 
necessitat de desenvolupar un model de societat èticament sostenible i la d’equilibrar la 
conservació del medi amb el desenvolupament.138 

 
“El propòsit de Cuidem la Terra és ajudar a millorar les condicions de vida 
dels éssers humans a tot el món definint dos requeriments. Un és aconseguir 
un compromís que s’estengui àmpliament i que s’assumeixi profundament 
entorn d’una nova ètica, l’ètica de viure de manera sostenible, i fer que els 
seus principis es posin en pràctica. L’altre és integrar la conservació amb el 
desenvolupament: conservació per mantenir les nostres activitats dins la 
capacitat de la Terra i desenvolupament per fer que qualsevol persona en 

                                                                                                                                               
Àsia i Europa Oriental on els controls eren pràcticament inexistents i els costos d’eliminació eren molt 
més reduïts.  
135 Intergovernmental Panel on Climate Change: http://www.ipcc.ch/ (consultat 22/09/2010).  
136 World Wide Fund For Nature en les seves sigles en anglès. 
137 L’Estratègia Mundial per la Conservació es va publicar el 1980. Els principals objectius que planteja 
són: la necessitat de mantenir els processos ecològics essencials i els sistemes que sostenen la vida, s’ha 
de protegir la diversitat genètica, qualsevol ús que es faci de les espècies i dels ecosistemes ha de ser 
sostenible.  
138 El document Cuidem la Terra defineix el desenvolupament sostenible com: “aquell que satisfà les 
necessitats actuals sense comprometre la capacitat de les futures generacions per satisfer llurs pròpies 
necessitats” (UICN, PNUMA, WWF, 1992:10). També s’utilitza a l’Estratègia número 1 del document, 
relacionant-lo amb la qualitat de vida de les persones: “millorar la qualitat de vida dels éssers humans tot 
fent que visquin dins la capacitat de càrrega dels ecosistemes que són el suport de la vida” (UICN, 
PNUMA, WWF, 1992:10).  
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qualsevol lloc pugui gaudir d’una vida llarga, saludable i satisfactòria” 
(UICN, PNUMA, WWF, 1992:3). 

 
El document Salvem la Terra té la intenció de servir de guia pels polítics a l’hora de 
desenvolupar les polítiques públiques relacionades amb el medi d’una forma pràctica.139 
Té una estructura basada en tres parts: principis per viure de manera sostenible, les 
accions addicionals per viure d’una manera sostenible i l’execució i seguiment de 
l’estratègia.  
 
En l’apartat que recull els principis per viure d’una manera sostenible planteja la 
necessitat de mantenir la diversitat de la Terra com a element fonamental per garantir la 
qualitat de vida de les persones, un canvi de mentalitat per part de les persones on el 
sistema educatiu hauria de tenir un paper fonamental i el treball internacional en xarxa 
on es tracti la temàtica ambiental des d’una perspectiva global. L’element clau d’aquest 
nou enfocament global del medi té com a aportació fonamental la necessitat 
d’involucrar i interrelacionar variables socials, polítiques, econòmiques o legals per 
assolir la sostenibilitat. Aquest nou model hauria de desenvolupar una sèrie de mesures 
d’abast nacional que han de tractar cada regió com un sistema integrat tenint en compte 
les interaccions entre la terra, l’aire, l’aigua, els organismes vius i les activitats 
humanes; tenir en compte que cada sistema s’interrelaciona amb d’altres sistemes ja 
siguin econòmics, ecològics, socials o polítics; la necessitat de relacionar la política 
econòmica amb la capacitat de càrrega del medi;140 optimitzar la rendibilitat de les fonts 
de recursos promocionant les noves tecnologies per millorar la seva eficiència; i 
desenvolupar una eficaç legislació i una fiscalitat que permeti que la utilització de 
recursos inclogui el seu cost social. 

 
Les accions addicionals per viure d’una manera sostenible descriuen les accions 
corresponents relacionades amb els principals àmbits de l’activitat humana i que tenen a 
veure amb la protecció d’alguns dels principals components de la biosfera es recullen a 
la Figura 3.  
 
  

                                                 
139 L’estructura del document està basat en la metodologia d’un pla estratègic: una primera part on 
s’analitza la situació actual de cadascuna d e les problemàtiques ambientals a tractar i, posteriorment, es 
plantegen una sèrie d’accions prioritàries recomanades a desenvolupar per solucionar aquests problemes. 
Permet aplicar i adaptar les recomanacions del document als diferents nivells territorials, tant a nivell 
internacional, nacional o local. 
140 En el document Cuidem la Terra s’utilitzen conceptes com ara economia sostenible o ús sostenible. 
Aquests termes han estat criticats pel moviment ecologista ja que sovint s’han relacionat amb creixement 
sostenible, terme que és contradictori ja que cap element físic pot créixer indefinidament. El concepte ús 
sostenible s’utilitza en el document com aplicable únicament als recursos renovables: significa que 
s’utilitzen en proporcions que són dins la seva necessitat de renovació. D’altra banda, una economia 
sostenible manté la base de recursos naturals. Pot continuar el desenvolupament mitjançant l’adaptació i 
millorament dels coneixements tècnics i científics. 
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Figura 3: Accions addicionals per viure d’una manera sostenible del document 
Cuidem la Terra 
 

Àmbit 
d’actuació 

Estratègies d’actuació 

Energia 
 

Elaboració d’estratègies energètiques a llarg termini a nivell internacional amb 
l’objectiu d’augmentar l’eficiència en la generació d’energia procedent dels 
combustibles fòssils i l’increment de les energies alternatives renovables.  
 

Sector 
empresarial 

Obrir el diàleg entre el moviment ecologista i el sector empresarial per tal de 
que aquest es comprometi a implementar mecanismes de gestió ambiental. Es 
tracta d’un model de caire relacional entre l’ecologisme, el sector empresarial i 
les administracions públiques, les quals han de legislar normatives ambientals i 
garantir el seu acompliment i que, al mateix temps, estiguin estimulades 
mitjançant incentius econòmics. 
 

Participació 
en els 
processos de 
presa de 
decisions 
ambientals  

La participació de tots els agents socials en la presa de decisions en matèria 
ambiental i la descentralització política són eixos fonamentals per assolir un 
model de desenvolupament urbà sostenible. Aquest es pot aconseguir si els 
governs locals tenen la suficient capacitat de decisió per administrar de forma 
efectiva els constants canvis econòmics, productius i socials generats a les 
ciutats. 
 

Agricultura Es planteja millorar la fertilitat i la productivitat mitjançant la utilització de 
fertilitzants i, al mateix temps, potenciar el reciclatge de la matèria orgànica per 
aconseguir superar l’actual model de producció agrícola que en la majoria del 
planeta són insostenibles degut a la manca d’infraestructures adequades. 
 

Ecosistemes 
forestals  
 

Per tal de protegir els ecosistemes forestals141 les propostes es plantegen des 
d’una perspectiva nacional, on cada país hauria de preparar un inventari dels 
seus recursos forestals elaborant una estratègia per la seva gestió, protegir els 
boscos naturals explotant-los d’una manera sostenible i fomentar la participació 
de les comunitats locals en la seva gestió impulsant un model més 
descentralitzat i comunitari. 
 

Gestió de 
l’aigua 

La gestió adequada de l’aigua necessita d’un procés de descentralització política 
que potenciï la capacitat comunitària per tal d’utilitzar els recursos aquàtics de 
manera sostenible. Aquesta necessitat de potenciar la gestió comunitària s’ha de 
combinar amb l’augment de la cooperació internacional en les qüestions 
relacionades amb la gestió dels recursos hídrics.  
 

Protecció 
dels 
ecosistemes 
marins 

Les línies d’acció orientades a evitar els efectes que provoca el 
desenvolupament urbà, industrial, turístic i agrícola en els ecosistemes marins 
han de tenir en compte una gestió de les costes i dels oceans amb un enfocament 
integral. Aquestes propostes s’han de complementar amb una cooperació global 
i regional que implicaria la reestructuració de les institucions nacionals i 
internacionals i una més gran implicació de les comunitats locals en la gestió 
dels recursos marítims. 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de UICN, PNUMA, WWF (1992) 
                                                 
141 Aquesta estratègia descriu que en els ecosistemes forestals incorporen els arbres, els sòls, les aigües i 
els animals, microorganismes i altres plantes que s’hi associen.  
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La metodologia a desenvolupar en el procés d’execució i seguiment de l’Estratègia es 
basa en la concepció estratègica de gestió que utilitzen les organitzacions per assolir els 
seus objectius (Figura 4):  
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de UICN, PNUMA, WWF (1992) 
 
El document Cuidem la Terra desenvolupa un pla estratègic que pot ser implementat 
per qualsevol organisme públic, per les organitzacions socials que tenen relació amb la 
problemàtica ambiental o per les persones a títol individual amb la particularitat de 
poder-lo aplicar adaptant-lo a les circumstàncies i característiques del seu entorn: 

 
“Cuidem la Terra s’adreça a tota la comunitat mundial. Els dirigents 
mundials que van participar a la Conferència de les Nacions Unides per al 
Medi Ambient i el Desenvolupament en són una audiència d’excepció, però 
també ho són les organitzacions no governamentals i les associacions 
professionals els dirigents religiosos i els educadors, la gent del comerç, els 
pagesos i els pescadors... tots aquells que d’acord en cadascun dels postulats 
que es refereixen. No cal que creguin adequades a les pròpies 
circumstàncies cadascuna de les accions proposades. N’hi ha prou amb fer 
seves i aplicar aquelles accions que hom cregui encertades i oportunes, i que 
això es faci amb diligència. El món no disposa de gaire espai i de gaire 
temps” (UICN, PNUMA, WWF, 1992: 155). 

 
4.2.5.2 Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament. 
Cimera de la Terra. Rio de Janeiro 1992  
 
La Cimera de la Terra o Cimera de Rio de Janeiro (1992) significa la reafirmació dels 
temes que s’havien treballat a la Cimera d’Estocolm (1972) i va proporcionar un fòrum 
de debat per crear un enfocament integral del desenvolupament sostenible. Entre l’1 i el 
15 de juny de 1992 es van reunir representants de 179 estats del món i 25.000 persones, 
representant unes 11.000 Organitzacions No Governamentals, per debatre sobre les 
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Figura 4: Procés d’execució i seguiment de l’Estratègia del document Cuidem la Terra 
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estratègies a seguir per assolir el desenvolupament sostenible del planeta.142 La decisió 
d’organitzar una Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i 
Desenvolupament (CNUMAD) a Rio de Janeiro es va decidir el 22 de desembre de 
1989, en la sessió plenària número 85, de l’Assemblea General de les Nacions Unides. 
Des de la convocatòria de la Conferència sobre el Medi Ambient de les Nacions Unides 
el 1972 a Estocolm, els problemes ambientals i socials havien augmentat de forma 
alarmant. El deteriorament ambiental produït per uns sistemes de producció industrial 
altament contaminants causants d’una creixent emissió de residus tòxics, l’insostenible 
model de consum dels països occidentals i la creixent desigualtat entre els països del 
Nord i els del Sud, motiva la celebració de la Cimera de la Terra amb el doble objectiu 
d’enfrontar-se als problemes ambientals i als socials, preferentment en els països en vies 
de desenvolupament: 
 

“En la Resolució 44/228 de les Nacions Unides, els Estats membres 
estigueren d’acord que el caràcter global dels problemes ambientals amb els 
quals s’enfrontaven –canvi climàtic, esgotament de la capa d’ozó, 
contaminació transfronterera de l’aire i l’aigua, contaminació d’oceans i 
mars– exigia una acció a tots els nivells i la participació de tots els països. 
Emfatitzaren la necessitat d’una cooperació internacional efectiva en la 
recerca, el desenvolupament i l’aplicació de les tecnologies ambientalment 
racionals. També reconegueren que aquest esforç global requeria un clima 
econòmic internacional favorable, dirigit vers el creixement econòmic 
sostenible i vers el desenvolupament en tots els països. Això implicaria, al 
seu torn, la canalització de recursos financers nous i addicionals i la provisió 
d’un accés adequat a la ciència i la tecnologia per a tots els països en 
desenvolupament, per tal d’assegurar llur plena participació en la 
consecució d’esforços globals per la protecció ambiental. La declaració 
també establia que s’ha de prestar una atenció especial als països en 
desenvolupament amb seriosos problemes de deute extern” (Nacions 
Unides, 1993:11). 

 
D’altra banda, la Cimera de Rio va institucionalitzar conceptes com ara “qui contamina 
paga” mitjançant el qual els països, les institucions o les empreses són responsables de 
les seves accions contaminants: 
 

“També s’acordà que els països les accions dels quals perjudiquen el medi 
ambient global haurien d’assumir la responsabilitat principal en la reparació 
de danys. Tot i que tenen el dret sobirà de desenvolupar llurs propis recursos 
en l’aplicació de llurs pròpies polítiques, els Estats no han de permetre que 
llurs activitats provoquin danys ambientals en altres Estats o en àrees fora 
de tota jurisdicció estatal. Els Estats s’han de fer responsables del dany 
ambiental infligit a altres per part de fonts situades dins llur jurisdicció o 
control” (Nacions Unides, 1993:11). 
 

                                                 
142 El plantejament sostenibilista que va sorgir de la Cimera de Rio de Janeiro té com a objectiu el 
desenvolupament humà, i no el creixement econòmic. Des d’aquesta perspectiva, desenvolupament i 
creixement són conceptes diferenciats i, per tant, la sostenibilitat ambiental no es pot entendre sense tenir 
en compte elements de caràcter social i econòmic. Sostenibilitat és sinònim d’equitat social i de 
solidaritat.  
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L’anàlisi sobre la situació ambiental mundial que sorgeix de la Cimera de Rio de 
Janeiro es centra en la relació existent entre els problemes ambientals i les desigualtats 
econòmiques i socials conseqüència d’un model de producció intensiu malbaratador 
dels recursos naturals. Aquesta situació té conseqüències altament negatives per dos 
grans grups de població: la que viu a les grans àrees urbanes on es combinen els 
problemes de contaminació i de marginalitat social, i la que habita les zones rurals on la 
degradació dels recursos naturals ha provocat l’erosió del sòl, la desforestació i la 
pèrdua dels ecosistemes amb les conseqüències de l’increment de la pobresa, malalties i 
malnutrició. El canvi climàtic, la degradació del medi marí, la sobreexplotació de les 
reserves de pesca marina, la pèrdua progressiva de la biodiversitat, la contaminació 
provocada pels productes químics, la falta de mesures de seguretat en els residus 
procedents de l’energia nuclear en es països en vies de desenvolupament..., tenen 
conseqüències globals de previsions incalculables i tindran a la Cimera de Rio de 
Janeiro una resposta que inclou propostes d’acció que inclouen mesures de tipus global i 
local. 
 
Les propostes plantegen mesures orientades a tractar els problemes des d’una 
perspectiva internacional implicant les institucions supranacionals, les empreses 
(preferentment multinacionals), governs locals, organitzacions no governamentals, 
sindicats, agents socials... L’enfocament de les propostes que recull el document sobre 
accions prioritàries de l’Agenda 21 aposten per un model de marcada tendència 
neoliberal (en la línies de les mesures que es proposen dels del FMI i el BM). El gran 
problema a resoldre i, que considera el responsable dels greus problemes socials i 
ambientals, és la falta de liberalització de les economies dels països en vies de 
desenvolupament caracteritzades per l’existència d’excessives barreres proteccionistes 
que impedeixen la internacionalització de les seves economies i perjudiquen la seva 
competitivitat. Aquesta aposta per la liberalització es concreta en propostes que han 
d’eliminar les subvencions, els subsidis i ajuts a l’agricultura amb l’objectiu que aquests 
països en vies de desenvolupament s’integrin en el sistema econòmic i financer 
internacional.  
 
Conjuntament a les mesures econòmiques i financeres de liberalització de les economies 
dels anomenats països del Sud, es plantegen una sèrie de propostes orientades a millorar 
la salut ambiental mitjançant l’aplicació d’accions que incorporen les tecnologies 
ambientalment sostenibles i les energies renovables. Es tracta d’una sortida tecnològica 
que ha d’aplicar el sistema que es desenvolupa en els països anomenats industrialitzats: 
gestió ambiental neta de productes químics; introducció d’instal·lacions de tractament 
d’aigües; mesures de prevenció, minimització i reutilització dels residus, instal·lacions 
per al tractament dels residus nuclears... 
 
Una altra línia de propostes es centra en l’aposta per les mesures de planificació de les 
polítiques públiques de caire sostenible com ara: desenvolupar polítiques d’avaluació de 
l’impacte ambiental, planificació descentralitzada dels recursos i programes de 
desenvolupament integrats que han de solucionar els problemes socials i ambientals 
d’aquests països en vies de desenvolupament.  
 
La participació de les persones i dels agents socials internacionals i locals és l’aposta 
transversal de l’Agenda 21 per cohesionar les mesures financeres i econòmiques, 
tecnològiques, ambientals i de planificació de les polítiques públiques. El seu objectiu 
es que els col·lectius en situació de risc social (dones, joves, pobles indígenes, pagesia), 
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els agents socials (organitzacions no governamentals, autoritats locals, sindicats...) i el 
sector econòmic (empreses, indústria, comunitat científica i tecnològica) participin en 
els processos de presa de decisió de les polítiques públiques orientades a implementar el 
desenvolupament sostenible. 
 
4.2.5.2.1 Principals documents que varen sorgir de la Cimera de Rio  
 

• Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament 
 
A la Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament143 es proclamen 
27 principis que tenen com a objectiu establir un model de cooperació internacional 
entre els Estats que ajudin a consolidar un sistema ambiental que tingui en compte el 
desenvolupament mundial i la participació activa dels agents socials en la presa de 
decisions ambientals. Aquests principis es centren en quatre eixos d’actuació: 
 

- Aspectes socials i econòmics que impliquen combatre la pobresa, canvis 
en el model actual de consum, polítiques demogràfiques més sostenibles, 
millores en la protecció de la salut humana. 

- Conservació de la natura mitjançant mesures de protecció de l’atmosfera, 
la desforestació, la desertificació, la protecció de dels recursos de l’aigua 
dolça i dels oceans, la conservació de la diversitat biològica, la utilització 
responsable i segura dels productes químics i contaminants. 

- La potenciació de la participació en els processos de decisió dels grups 
que són clau per col·laborar en l’elaboració de les polítiques públiques: 
dones, joves, pobles indígenes, les organitzacions no governamentals, les 
autoritats locals, els treballadors, els sindicats, els empresaris i 
industrials, la comunitat científica i tecnològica i els pagesos. 

- Els mitjans que són necessaris per implementar el Programa de l’Agenda 
21: recursos financers, transferència de tecnologia, foment de l’educació, 
de la conscienciació de la ciutadania, acords internacionals per part de les 
institucions i governs, mecanismes jurídics internacionals i transparència 
en els processos de presa de decisions. 

 
• Guia de l’Agenda 21. Programa 21 

  
L’Assemblea General de les Nacions Unides, mitjançant el Comitè Preparatori de la 
Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient es va fixar com un objectiu 
prioritari elaborar estratègies i mesures per aturar i invertir els efectes de la degradació 
ambiental i promoure el desenvolupament sostenible.  
 
L’Agenda 21 és un programa d’acció global que implica a tots els agents socials que 
hauran d’adoptar els governs a la Conferència de les Nacions Unides però també es 
dirigeix a les agències, les organitzacions i els programes del sistema de l’ONU, a 
organitzacions intergovernamentals o no-governamentals, ja que la seva implementació 
implica canvis estructurals en el model de desenvolupament econòmic i sobre la 
                                                 
143 Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: 
 http://www.bioculturaldiversity.net/Downloads/Papers/Rio_declaration_Spanish.pdf  
(consultat 01/10/2010). 
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percepció de la societat respecte a l’impacte de l’acció de l’ésser humà sobre el medi. 
Un element clau pel desenvolupament de l’Agenda 21 és la participació de tots aquests 
grups implicats: 
 

“Un ingredient essencial per a l’èxit i per la ràpida consecució d’aquests 
objectius és la participació activa i plena de tots els grups implicats, incloses 
les dones, els joves, les comunitats indígenes, les organitzacions no-
governamentals, els pagesos, les autoritats locals, es sindicats, el món dels 
negocis i la indústria i la comunitat científica i tecnològica. Les diverses 
procedències, habilitats i experiències que aquests grups poden oferir són 
essencials per a la transició vers un desenvolupament sostenible” (Nacions 
Unides, 1993:22). 

 
L’Agenda 21 dissenya un procés d’adaptació de les estructures polítiques, econòmiques 
i tecnològiques dels països en desenvolupament mitjançant un procés de col·laboració 
per part de la comunitat internacional. Això significa que aquests països haurien 
d’entrar en els circuits globals d’intercanvi i transmissió de coneixements científics i 
tecnològics. Es tracta, per tant, d’un procés on aquesta tecnologia ambiental produïda 
pels països occidentals ha de ser incorporada pels països en desenvolupament. La guia 
per l’Agenda 21 planteja la necessitat de compartir aquest tecnologia en termes de 
preferència i concessió i d’integrar el coneixement i la tecnologia moderns amb el 
coneixement indígena i l’herència cultural dels pobles indígenes.  
 
A la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro es va definir un projecte d’actuacions perquè 
el desenvolupament sigui sostenible socialment, econòmicament i ambientalment. La 
Guia de l’Agenda 21, publicada pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya (1992), recull els principals problemes ambientals que afecten al medi i les 
principals accions prioritàries que es plantegen per solucionar-les des d’una perspectiva 
global (Figura 5).144 
 
El document de la Guia de l’Agenda 21(Departament de Medi Ambient, 1992) en el seu 
apartat III recull una sèrie de mitjans que seran necessaris per desenvolupar les diverses 
accions plantejades al llarg de la Cimera de Rio i que es basen en el principi de que totes 
les nacions i institucions internacionals hauran d’implementar mecanismes de 
col·laboració política, social i econòmica (Nacions Unides, 1993: 134). D’altra banda, 
els objectius de desenvolupament i ambientals de l’Agenda 21 requereixen una 
aportació considerable de recursos financers tant pels països industrialitzats com pels 
països en desenvolupament. Amb aquest objectiu es va crear el 1991 el Fons pel Medi 
Ambient Mundial (FMAM)145 mitjançant la col·laboració entre el PNUMA, el PNUD i 
el BM. El seu objectiu era generar beneficis ecològics a partir del desenvolupament 
local i regionals a base de subvencions i préstecs a baix interès als països en 
desenvolupament. A la Cimera de Rio es va plantejar la necessitat de que aquest 
organisme havia de ser el mecanisme de finançament de l’Agenda 21. El Fons hauria 
d’ajudar a finançar els projectes de desenvolupament nacionals, regionals i mundials 
prioritzant quatre grans àrees: canvi climàtic, diversitat biològica, ozó i aigües 
internacionals.  
 
  
                                                 
144 A l’annex 2 es mostren les accions prioritàries de l’Agenda 21 de forma més detallada.  
145 Global Environment Facility: http://www.thegef.org/gef/node/2492 (consultat 02/10/2010).  
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Figura 5: Accions prioritàries de l’Agenda 21 
 
Revitalització del 
creixement amb criteris 
sostenibles 

- Polítiques internacionals per accelerar el 
desenvolupament sostenible als països en 
desenvolupament 

- Integració del medi ambient i el desenvolupament en el 
procés de presa de decisions  

Una vida sostenible - Lluita contra la pobresa 
- Canvis en els models de consum  
- Dinàmica demogràfica i sostenibilitat 
- Sanitat 

Utilització eficient dels 
recursos  

- Planificació i gestió del recursos de la terra 
- Recursos d’aigua dolça 
- Recursos energètics 
- Agricultura i desenvolupament rural sostenibles 
- Desenvolupament forestal sostenible 
- Gestió d’ecosistemes fràgils 
- Conservació de la diversitat biològica 
- Gestió ambientalment racional de la biotecnologia 

Recursos globals i 
regionals 

- Protecció de l’atmosfera 
- Protecció dels oceans i mars 
- Utilització sostenible del recursos marins vius 

Gestió de productes 
químics i residus 
 

- Gestió ambientalment neta dels productes químics tòxics 
- Gestió ambientalment neta dels residus perillosos 
- Gestió segura i ambientalment neta dels recursos 

radioactius  
Participació i 
responsabilitat de les 
persones 
 

- Educació, consciencia pública i formació pràctica 
- Enfortiment del paper dels grups principals (dones, nens 

i joves, pobles indígenes, Organitzacions No 
Governamentals, pagesos, autoritats locals, sindicats, 
món dels negocis i indústria, comunitat científica i 
tecnològica...)  

 
Font: Departament de Medi Ambient (1992), Generalitat de Catalunya 
 
4.2.5.2.2 Acords Multilaterals sobre el Medi Ambient sorgits de la Cimera de Rio 
 

• Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC)146 
 
Aquest Conveni, establert el 1992,147 estableix objectius no vinculants de reducció de 
CO2 pels països industrialitzats. Els seus objectius principals eren el de poder assolir 
compromisos sobre: 
 

“Reduccions dels gasos d’efecte hivernacle, sobre el manteniment dels 
receptors de carboni i sobre el finançament de la transició necessària als 
països en desenvolupament, inclosa la possible necessitat d’estabilització i 

                                                 
146 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático:  
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf (consultat 04/10/2012). 
147 El Conveni Marc de les Nacions Unides sobre els Canvis Climàtics va entrar en vigor el 1994 i es 
remunta a la Segona Conferència Mundial sobre el Clima de 1990, en la que la declaració ministerial va 
servir per avançar en les polítiques globals sobre el clima i per la creació del Sistema Mundial 
d’Observació del Clima (SMOC).  
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reducció de les concentracions de gasos d’efecte hivernacle globals a uns 
nivells tolerables, i també l’adopció de models de producció i consum més 
sostenibles, que exigiran canvis essencials en tots els sectors econòmics” 
(Nacions Unides, 1993:97).  

 
El principi de “responsabilitat comú però diferenciada” que s’adoptà en aquest Conveni 
va servir de guia per posteriors processos reguladors. Aquest principi va reflectir la 
realitat de que la més gran part de les emissions de gasos d’efecte hivernacle procedeix 
dels països industrialitzats. El Conveni va servir de base al desenvolupament de les 
polítiques globals respecte el canvi climàtic que es va concretar l’any 1997 amb la firma 
del Protocol de Kyoto al llarg de la Tercera Conferència de les Parts signatàries amb 
l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle entre un 6 i un 8% entre 
els anys 2008 i 2012 pels països industrialitzats.  
 
El Conveni regula els drets i obligacions dels Estats i els seus recursos: 
 

“La seva aplicació a nivell nacional, regional i internacional exigeix noves 
estratègies, que siguin integradores en llur contingut i previsores i 
anticipadores en llur àmbit, sobre la gestió i el desenvolupament de les àrees 
marines i costeres” (Nacions Unides, 1993:97). 
 

• Conveni sobre la Diversitat Biològica (CDB)148 
 
Aquest Conveni va entrar en vigor l’any 1993 i fou el primer acord mundial referent a la 
conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica nacional. S’estableixen tres 
objectius principals: 
 

- Desenvolupament d’estratègies nacionals per a la conservació de la 
biodiversitat. 

- La utilització sostenible dels recursos biològics. 
- Integració d’aquestes estratègies dins les estratègies i/o plans de 

desenvolupament nacionals. 
 
Malgrat que el Conveni sobre la Diversitat Biològica va tenir una àmplia acceptació149 
es va produir una oposició amb els països del Centre Sud, disconformes amb 
l’esborrany preliminar del Conveni de novembre de 2001. Aquests països varen rebutjar 
argumentant que qualsevol negociació sobre la diversitat biològica hauria d’estar 
vinculada a una negociació sobre biotecnologia i, de manera més general, als drets de 
propietat intel·lectual. Es denunciava que el Conveni promovia la privatització del 
coneixement i dels recursos genètics que perjudicava els interessos dels països del Sud. 
Al llarg de les negociacions es va plantejar la necessitat de reconèixer la sobirania 
nacional dels recursos naturals, la sol·licitud de que la transferència de tecnologia als 
països en desenvolupament siguin preferencial, el desenvolupament d’un protocol sobre 

                                                 
148 Convenio sobre la Diversidad Biológica: http://www.cbd.int/Doc/Legal/Cbd-Es.Pdf (consultat 
04/10/2010). 
149 El desembre de 2001, un total de 182 governs havien ratificat el Conveni. El gener de 2000 es va 
signar un acord complementari al Conveni, el Protocol de Cartagena sobre la Seguretat de la 
Biotecnologia per solucionar els riscos potencials presentat pel comerç transfronterer i els alliberaments 
accidentals d’organismes vius genèticament modificats. El desembre de 2001, 103 països havien signat el 
protocol i 9 l’havien ratificat. 
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la seguretat de la biotecnologia i la supremacia del Conveni sobre la Diversitat 
Biològica sobre d’altres institucions com ara l’Organització Mundial de la Propietat 
Intel·lectual (OMPI) i l’Acord General sobre Aranzels Duaners i Comerç (GATT). 
 

• Convenció de les Nacions Unides de Lluita contra la Desertificació i la Sequera 
(CLD)150 

 
Al llarg de la Cimera de Rio es va obrir el debat sobre la necessitat de plantejar mesures 
concretes per frenar el problema de la desertificació mitjançant el compromís de que la 
prevenció de la desertificació sigui una prioritat en les polítiques nacionals 
conjuntament amb mesures de conscienciació d’aquesta problemàtica entre els 
ciutadans.  
 
La principal característica de la Convenció es basa en la necessitat de desenvolupar 
activitats orientades a controlar i solucionar els problemes ocasionats per la 
desertificació que han d’estar relacionades amb les necessitats i la participació de les 
poblacions locals de les terres que la pateixen i de les organitzacions no-
governamentals. La prioritat principal s’orientava a solucionar els problemes de regions 
específiques com ara Àfrica, Amèrica Llatina, el Carib i el nord del Mediterrani. 
 

• Comissió sobre el Desenvolupament Sostenible (CDS)151 
 
L’Assemblea General de les Nacions Unides, com a òrgan principal d’establiment de 
polítiques i d’apreciació, hauria de ser l’encarregada de revisar regularment l’aplicació 
de l’Agenda 21. El Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides (ECOSOC) hauria 
de coordinar aquesta activitat mitjançant l’elaboració d’informes provinents d’agències 
especialitzades de l’ONU. Per guiar aquest procés es va crear la CDS, constituïda per 53 
membres elegits per períodes de tres anys i que hauria d’informar a l’Assemblea 
General sobre els assumptes de fons i el Consell Econòmic i Social sobre les qüestions 
de coordinació. Les funcions d’aquesta Comissió són: 
 

- Examinar el progrés a nivell internacional, regional i nacional de la 
implementació dels compromisos i acords de la CNUMAD, Programa 
21, la Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament i 
la Declaració de Principis per la Utilització Sostenible dels Boscos. 

- Elaborar orientacions i opcions de possibles polítiques futures per assolir 
el desenvolupament sostenible. 

- Promoure el diàleg i crear relacions entre els governs, la comunitat 
internacional i els principals grups i actors clau identificats en el 
Programa 21 que han de tenir un paper clau en el procés d’aplicació des 
principis del desenvolupament sostenible.  

- Acord per negociar un Conveni Mundial de Desertificació. 
 
  

                                                 
150 Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía: 
http://www.econlinks.uma.es/Textos/docu/Sequia.pdf (consultat 4/10/2010).  
151 Division for Sustainable Development: http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_aboucsd.shtml (consultat 
04/10/2010).  
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• La declaració de Principis per la Utilització Sostenible dels Boscos152 
 

Com a resultat de les negociacions que es van portar a terme durant les sessions del 
Comitè Preparatori de la CNUMAD es plantejaren una sèrie de principis que s’haurien 
d’aplicar a tots el tipus de bosc. Es reconeix que la qüestió dels boscos està relacionada 
amb tots els factors ambientals i de desenvolupament, inclòs el desenvolupament 
econòmic. Aquests principis bàsics són: 
 

- Necessitat d’elaborar una informació adequada, fiable i acurada sobre els 
boscos i els seus ecosistemes. 

- Necessitat de la participació de totes les parts interessades (comitès, dones, 
joves, indústries i sindicats). 

- Reconeixement dels drets sobirans dels Estats d’explotar llurs propis 
recursos en aplicació de les seves pròpies polítiques ambientals.  

 
4.2.5.3 La crítica ecologista al concepte de sostenibilitat: la Declaració del Pobles de la 
Terra (1992). 
 
Des del moviment ecologista s’ha plantejat la necessitat de posar en dubte el concepte 
de sostenibilitat tal i com s’ha implementat des de les polítiques ambientals tant a nivell 
internacional com europeu. La crisi ambiental provocada per l’actual model de 
desenvolupament basat en la lògica del lliure mercat es considera insostenible des d’una 
perspectiva ecològica. Al llarg de la història s’ha cregut que el creixement podia ser 
infinit i que el propi sistema polític, social i econòmic podria controlar aquest procés 
d’expansió: 
 

“En aquest context, la difusió generalitzada del discurs de la “sostenibilitat” 
(més enllà de la poca claredat que existeix en quant al contingut d’aquest 
concepte i la diversitat de connotacions que assumeix el terme segons qui 
l’utilitzi) apunta clarament a la crisi del concepte tradicional del 
desenvolupament. Sobretot, encara que implícitament, aquest concepte 
apunta cap a la crisi de l’ethos modern en la mesura en que es reconeix que 
l’actual procés de modernització i de desenvolupament és insostenible” 
(Stahel, Cendra i Cano, 2005:76).  

 
El sistema capitalista és intensiu en recursos naturals. Davant aquesta realitat que 
implica que l’economia assumeix un paper dominant a la societat, es poden plantejar 
alternatives que poden fer front a les conseqüències negatives pel medi: 
 

“Hi ha dues formes d’afrontar una demanda creixent amb mitjans 
insuficients. a) reduir la demanda de forma intel·ligent; b) arreglar-se-les 
diligentment amb el que es disposa. El “desenvolupament sostingut” posa 
l’èmfasi en la segona opció, però negligeix la primera. I des d’aquesta 
perspectiva, la societat continua posant la producció al capdavant del seu 
rànquing de valors, ja que se cerca la bona vida mitjançant l’expansió i 
l’acceleració de l’entramat econòmic, ara “eficient”, gestionat pels “experts” 
en desenvolupament sostingut” (Puig, 1991:129). 

 
                                                 
152 Declaración de Principios para el Manejo Sustentable de Bosques:  
http://www.wrm.org.uy/actores/UNCED/principios.htm (consultat 04/10/2010).  
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Aquest model “sostenible” es concreta en una uniformitat de la societat mundial, a 
imatge del model occidental amb la conseqüent visió de la natura com un recurs que pot 
ser considerat com una mercaderia més de la producció industrial disponible de ser 
explotada en base a l’interès nacional o estatal (Puig, 1991). En aquesta línia, O’Connor 
(1990), planteja que una de les contradiccions del capitalisme consisteix en que els 
costos dels elements naturals que entren en el capital constant i variable, la renda de la 
terra, no es tenen en compte en càlcul dels productes i mercaderies que produeixen les 
empreses. Aquestes s’apropien i destrueixen la natura i el medi ambient extern.  
 
La crítica al model de societat basat en el creixement econòmic posa en dubte els 
principals arguments dels economistes neoliberals que es basen en la confiança que la 
innovació tecnologia podrà pal·liar en el futur la progressiva escassetat de recursos 
naturals. Segons aquest plantejament, obstaculitzar el progrés i el creixement pot portar 
al col·lapse del sistema i a l’empobriment de la societat. D’altra banda, els nivells de 
contaminació es poden corregir amb polítiques de preu que internalitzin les 
conseqüències negatives. Per part de l’ecologisme crític amb el model expansiu del 
model de producció les conseqüències d’aquest model, com ara l’esgotament dels 
recursos naturals i l’augment de la contaminació planetària, és insostenible ja que les 
externalitats negatives153 es produeixen als països més industrialitzats. El 
desenvolupament sostenible es situaria en la frontera entre el model de 
desenvolupament econòmic intensiu en recursos naturals i el corrent de pensament crític 
que té en compte les limitacions de la natura per satisfer la demanda creixent d’aquests 
recursos. Pel model sostenibilista la qualitat del medi millora amb mesures orientades a 
regular els efectes que la indústria ocasiona sobre el medi, amb la implementació de 
polítiques socials que ajudin a millorar la cohesió social i amb el recolzament a la 
innovació científica que, a llarg termini, ajudarà a la creació d’ocupació en el sector 
ambiental de l’economia. El desenvolupament sostenible hauria de regular el 
creixement econòmic sense qüestionar el concepte de creixement, sinó que hauria de 
moderar-lo i controlar-lo per evitar, en la mesura del possible els seus efectes negatius 
sobre el medi. 
 
Des de la perspectiva del pensament crític amb el desenvolupament sostenible, les 
regulacions externes del medi ambient, els controls i les correccions que es pretenen 
aplicar sobre els efectes del model econòmic i productiu expansiu són ineficaces: 
 

“A la naturalesa biològica o social, les corbes exponencials es transformen 
tard o d’hora en corbes S; les regulacions externes (pressions al medi 
ambient) i internes (autocontrol) intervenen i la catàstrofe lineal previsible 
no és més que una visió abstracta de l’esperit: l’alerta apocalíptica, per altra 
banda, concorre concretament a la correcció. Molt cert. Però és precisament 
d’això del que hem de prendre consciència, la qual cosa no hem fet: del 
caràcter absolutament incontrolat del creixement” (Morin, 1980:238). 

 
Aquesta ineficàcia en el control del medi per part dels sistema econòmic ho és tant des 
de la perspectiva del progrés i la racionalitat del model capitalista com des d’una 
perspectiva tècnica, científica, social o racional: 
                                                 
153 Des de la perspectiva del desenvolupament econòmic expansiu es considera el medi ambient com un 
conjunt de béns i serveis. Com que aquests estan disponibles de forma gratuïta, a cost zero, aquest valor 
generalment no és reconegut. Les conseqüències d’aquesta situació són la utilització excessiva i la seva 
sobreexplotació que provoca la degradació del medi.  
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“El creiem controlat per la tècnica, però aquesta no ha fet més que disposar 
a curt termini i, pel contrari, ha participat en gran manera en el 
desencadenament incontrolat. Es va poder creure controlat per la ciència. 
Però la mateixa ciència s’ha convertit en un procés incontrolat. Es va poder 
creure controlat pels ideals humanístics democràtics, però aquests, lluny de 
guiar el creixement, es van convertir en titelles desarticulades, en màscares 
ideològiques. Es va poder creure guiat pel progrés, però aquest progrés 
lineal és el que es mostra com la carrera cap a l’abisme. Es va poder creure 
guiat per la racionalitat, però de fet era una racionalització delirant que, com 
en la neurosi, prenia la màscara de la racionalitat” (Morin, 1980:238). 
 

La consciencia de la crisi ecològica està provocant que la creença del progrés il·limitat i 
l’optimisme del desenvolupament econòmic es posi en dubte i que la incertesa en aquest 
model faci plantejar noves formes d’organització social basat en la sostenibilitat: 
 

“Sabem, avui, que el progrés basat en el creixement econòmic il·limitat en 
un món finit representa una contradicció en els termes, com el fracàs 
històric del projecte de la il·lustració. El progressiu esgotament de la 
capacitat de càrrega del planeta, l’extinció massiva d’espècies, la destrucció 
de cultures tradicionals i la contaminant pèrdua de diversitat cultural són 
indicis que apunten a l’esgotament de l’actual model de desenvolupament 
econòmic” (Stahel, Cendra i Cano, 2005:86). 

  
Les alternatives al sistema econòmic basat en el creixement han de tenir en compte que 
els tres principis bàsics en que es fonamenta (les solucions tecnològiques, els elevats 
índex de creixement previstos i la confiança en que el propi sistema podrà fer front a la 
gran complexitat que provoca) no poden sostenir un creixement infinit en sistema finit 
(Dobson, 1997). Algunes d’aquestes alternatives a aquest model expansiu i al 
sostenibilista sorgit de la Cimera de Rio de Janeiro es poden resumir en el text final de 
la Declaració dels Pobles de la Terra:154 

 
“El propòsit fonamental de l’organització econòmica és el cobriment de les 
necessitats bàsiques de la comunitat, com ara l’alimentació, l’habitatge, el 
vestit, l’educació, la salut i l’accés a la cultura. Aquest propòsit ha de tenir 
prioritat sobre totes les formes de consum, especialment sobre aquelles 
formes destructives de consum com ara el consumisme i les despeses 
militars, ambdues a eliminar sense trigar. Altres prioritats immediates 
inclouen la conservació de l’energia, el canvi cap a dependre de fonts 
d’energia solar i la conversió de l’agricultura cap a pràctiques sostenibles 

                                                 
154 Tal i com recull ONG International Forum (1993), la Declaració dels Pobles de la Terra s’emmarca en 
el conjunt dels Tractats sorgits del Fòrum Internacional d’Organitzacions No Governamentals i 
Moviments Socials “Compromisos per al Futur” que es va reunir en el marc del Fòrum Global’92, a Rio 
de Janeiro de l’1 al 15 de juny de 1992. La proposta del Fòrum Internacional d’Organitzacions No 
Lucratives i Moviments Socials va ser un procés d’elaboració de Tractats, paral·lels als oficials acordats 
pels representants governamentals dels estats-nació. Es van elaborar 45 Tractats que comprometien a les 
ONG que les signaven lliurement amb l’objectiu de consolidar una comunitat sostenible ecològicament, 
socialment i culturalment. Els àmbits que composen aquests 45 Tractats van ser: cooperació entre ONG i 
enfortiment d’estructures, temàtiques econòmiques alternatives, temàtiques ambientals globals, 
temàtiques dels oceans i els mars, producció d’aliments i temàtiques intersectorials. 
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que minimitzin la dependència de recursos no renovables i ecològicament 
perjudicials” (ONG International Forum, 1993:14). 

 
Des de la perspectiva d’organització social, la Declaració dels Pobles de la Terra 
planteja un model de societat descentralitzat i autosostinguda: 
 

“És essencial per a la sostenibilitat l’organització de la vida econòmica 
entorn d’economies locals descentralitzades i relativament sostingudes que 
controlin i maneguin els seus propis recursos productius, que donin a tota la 
col·lectivitat una compartició equitativa en el control dels beneficis dels 
recursos productius i que tinguin el dret de salvaguarda dels seus propis 
nivells socials i ambientals” (ONG International Forum, 1993:14).  

 
El dret a la participació en la presa de decisions de la comunitat és un element clau en 
l’estructuració d’una societat sostenible: 
 

“Tots el elements de la societat, independentment del seu sexe, classe o 
ètnia, tenen el dret i l’obligació de participar plenament en la vida i les 
decisions de la comunitat. Espacialment els pobres i els privats dels drets de 
ciutadania han d’esdevenir participants amb plenitud” (ONG International 
Forum, 1993:14). 
 

L’eix vertebrador d’aquest model de societat és la necessitat és la universalització del 
coneixement (inclòs el tecnològic) i de l’educació així com un necessari canvi dels 
valors predominants a la societat: 
 

“La concreció d’aquests principis en un canvi transformacional requerirà un 
massiu compromís en l’educació. Es necessita una nova comprensió, uns 
nous valors i unes noves habilitats a tots els nivells i d’una banda a l’altra de 
la societat. Ens educarem nosaltres mateixos, educarem les nostres 
comunitats i les nostres nacions amb aquesta finalitat” (ONG International 
Forum, 1993:14). 

 
La valoració de la Cimera de Rio de Janeiro per part del moviment ecologista, malgrat 
el reconeixement de que la CNUMAD va servir per a que els funcionaris estatals i 
dirigents polítics s’adonessin de l’urgent necessitat de realitzar un canvi social per 
impedir una previsible catàstrofe ecològica, va significar la contrastació que les mesures 
adoptades no significaven un canvi rellevant en el model de producció i consum 
malbaratador de recursos naturals. Khor (1992), recull una sèrie d’aspectes que no van 
ser suficientment tractats a la Cimera: 
 

- L’excessiva importància que es va donar als beneficis potencials de la 
biotecnologia i la manca d’importància d’instrumentar mesures de 
seguretat en aquest tema. 

- La falta de compromisos reals per part dels països industrialitzats en la 
resolució dels problemes ambientals i de desenvolupament. Aquesta falta 
de compromís va quedar palesa en un aspecte clau com ara en les 
mesures que podien implicar un canvi dels seus models no sostenibles de 
consum i en la fixació de calendaris per reduir les seves emissions de 
gasos d’efecte hivernacle.  
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- La falta de compromís per part dels països del Nord en els seus ajuts en 
la transició cap a un desenvolupament sostenible. La xifra de 125.000 
milions de dòlars anuals calculada per la Conferència de les Nacions 
Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament va ser considerada com 
poc realista. 

- Els programes d’ajustament estructural imposats pel BM als països en 
desenvolupament endeutats, suposaven l’aplicació de mesures 
d’austeritat amb inclusió de retallades a l’educació, la salut i la seguretat 
social. 

- La constatació per part dels països en desenvolupament que els principis 
ambientals i les polítiques de l’Agenda 21 i de la Declaració de Rio 
podrien ser utilitzades pels països industrialitzats per imposar noves 
formes de control sobre els seus programes i les seves estructures 
econòmiques i socials en funció dels interessos del BM.  

- L’amenaça que els països industrialitzats utilitzessin els seus 
mecanismes de poder mundial per imposar la seva versió de 
desenvolupament sostenible sobre els països del Sud i al mateix temps 
alliberar-se per continuar el seu estil de vida altament consumista. 

 
4.2.5.4 La crítica dels Partits Verds a la Cimera de Rio: Primera Trobada Mundial 
Verda (1992) 
 
Els partits Verds participants a la Cimera de Rio de Janeiro, malgrat reconèixer que la 
Cimera va servir per incrementar la consciència mundial sobre la crisi ecològica global, 
varen criticar la falta d’aprofundiment en les propostes i que aquestes estiguessin al 
servei de la ideologia del progrés basat en el creixement industrial: 
 

“L’Agenda 21 no tindrà els fons necessaris ni les adequades estructures 
institucionals per a la seva implementació. L’esborrany del tractat sobre 
canvi climàtic no conté cap objectiu concret, ni terminis ni mecanismes per 
la seva implementació. Les negociacions sobre biodiversitat no han suposat 
cap avanç substancial i les referides als boscos tropicals encara no han 
començat. La Cimera de la Terra corre el risc de quedar-se en meres 
paraules buides sobre responsabilitat ambiental d’ús casolà per polítics 
desitjosos de popularitat” (Primer encuentro mundial Verde, 1992:125).  

 
Pels Partits Verds és necessari un canvi de tendència en el que el model productiu basat 
en el creixement econòmic sigui reemplaçat per un nou model de desenvolupament 
qualitatiu que garanteixi un medi ambient humanitzat. Les propostes de la de la Primera 
trobada mundial Verda (1992) orientades a millorar les línies d’acció de la Cimera de 
Rio de Janeiro es recullen a la Figura 6.  
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Figura 6: Propostes de la Primera Trobada Mundial Verda 
 
Implementació d’un impost sobre el consum d’energies no renovables i les emissions de diòxid 

de carboni amb l’objectiu d’assolir els objectius del IPCC i recaptar els fons necessaris per 
promoure les fonts d’energia renovable i l’estalvi energètic. 

 
Creació d’una nova Comissió de les Nacions Unides triada directament per l’Assemblea 

General de la ONU i sotmesa a control judicial independent que supervisi la implementació de 
l’Agenda 21. Aquesta Comissió hauria d’elaborar informes anuals de tots els països sobre el 
seu progrés en quant a sostenibilitat, i desenvolupar un procés permanent de cooperació amb 

les ONGs. 
 
En les polítiques d’ajut al desenvolupament, la prioritat absoluta hauria de ser la promoció de 

l’accés de les dones i els joves a l’educació, la propietat i la participació política. 
 

Prohibició els clorofluorocarbonis i de tota la resta de substàncies responsables de la capa 
d’ozó. 

 
Reconèixer la desertificació com un problema prioritari, així com l’establiment d’un fons per 

ajudar a les poblacions amenaçades. 
 

Aplicar una moratòria global total a la importació de fusta procedent tant dels boscos tropicals 
com dels boscos nòrdics i temperats fins que s’estableixin mètodes autènticament ecològics de 

creixement i tala de fusta. 
 

La guerra contra les drogues no ha de ser una excusa per intervencions i operacions militars per 
solucionar problemes que requereixen solucions socials i econòmiques. 

 
El lliure accés als recursos genètics (excloent les patents sobre la vida). 

 
Incorporar tres punts no inclosos a l’Agenda 21: acord de prohibició de tota classe d’exportació 
d’armes, prohibició de proves nuclears i mesures per alleugerar el pes del deute dels països en 

desenvolupament. 
 

Canvis bàsics en la política econòmica: mecanismes econòmics i fiscals que integrin els costos 
ecològics i socials; afavorir la introducció de mètodes de producció, tecnologies i productes 

ecològicament sostenibles i enfortir la seva competitivitat; i democratització i submissió a les 
prioritats ambientals del GATT, el BM i el FMI. 

 
 
Font: Primer encuentro mundial Verde (1992).  

 
4.2.6 El Cinquè Programa d’Acció de la Unió Europea en Matèria de Medi 
Ambient (1993-2000). Programa de la Comunitat Europea sobre política i acció en 
relació al medi ambient i al desenvolupament sostenible 
 
Tal i com apunta Doñate (1992), en conjunt els quatre Programes Comunitaris de Medi 
Ambient havien reflectit set grans àmbits d’actuació que han marcat les seves grans 
línies estratègiques que es mantindran fins l’any 1987, any de constitució de l’Acta 
única Europea: 
 



La integració institucional, social i política com a resposta a les crisis ecològiques globals 
 

 134 

- Respecte a les lleis econòmiques que s’arbitren per mitjà de la lliure 
competència. Qualsevol mesura proteccionista ha de ser refusada en tant 
que provoca un desequilibri en el sistema. 

- Responsabilitat dels causants de la pertorbació ambiental, mitjançant la 
reparació econòmica i la internacionalització dels costos ambientals. 

- Comptabilitat amb el desenvolupament econòmic. 
- La prevenció, el fet d’evitar els mals en el seu orígens, a fi d’evitar 

perjudicis econòmics i millorar la planificació. 
- Definir en cada cas quin és el marc més adequat per a una actuació. 
- Millor tecnologia, accentuant la importància de la investigació científica. 
- Integració de la política ambiental comunitària en la resta de polítiques. 
- La participació dels ciutadans a l’hora de protegir el medi i de fer 

respectar la legalitat ambiental. 
 
El Cinquè Programa Comunitari d’Acció de la Unió Europea en Matèria de Medi 
Ambient incorpora una gran part del bagatge teòric recollit a la CNUMAD. La UE 
canvia la seva orientació respecte les mesures adoptades en el Quart Programa envers 
una política més global d’acció. L’Informe sobre l’Estat del Medi Ambient, publicat el 
1992, indica un deteriorament constant del medi i planteja la necessitat d’un canvi de 
model en matèria ambiental davant algunes tendències inquietants com ara l’augment 
considerable dels nivells de contaminació atmosfèrica i de l’aigua, la degradació del sòl, 
l’empobriment de la biodiversitat, deteriorament del medi ambient urbà i de les zones 
costaneres, i la deficient gestió dels residus. L’agricultura intensiva, l’evolució d’un 
model econòmic cada vegada més intensiu en recursos, la pressió del sector turístic i la 
construcció associada a un urbanisme incontrolat han provocat conseqüències negatives 
sobre la qualitat global del medi. 
 
Malgrat les diverses polítiques ambientals comunitàries i els tractats internacionals 
signats per la majoria dels Estats, es constata que les mesures adoptades són insuficients 
per fer front a l’increment de l’activitat industrial europea que comportarà càrregues 
insostenibles pel medi. Existeix una gran preocupació pe part dels organismes 
internacionals degut a les dades que alertaven sobre el canvi climàtic a escala planetària, 
la desforestació, la crisi energètica i l’agreujament del problema de la pobresa.  
 
El nou Tractat de la Unió Europea (Patronat Català Pro Europa, 1992), signat per tots 
els Estats membres el febrer de 1992, incorporà als principals objectius la promoció 
d’un creixement sostenible en relació al medi ambient155 que s’integri en la definició i 
execució de la resta de polítiques comunitàries.156 Els principals punts del Tractat de 
Maastricht respecte al medi ambient i que serviran de guia al Cinquè Programa d’Acció 
de la Unió Europea en Matèria de Medi Ambient (Patronat Català Pro Europa, 1992) 
són: 
 

- Principi de subsidiarietat,157 que planteja que les decisions seran preses 
de la forma més propera possible als ciutadans. 

- Les polítiques ambientals de la Comunitat han d’afrontar els problemes 
regionals o mundials del medi ambient.158 

                                                 
155 Article2 del Tractat de Maastricht. 
156 Article 130 R 2. del Tractat de Maastricht.  
157 Article 3b del Tractat de Maastricht. 
158 Article 130 R 1. del Tractat de Maastricht. 
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- Adopció de mesures de caràcter fiscal, d’ordenació territorial i de 
l’elecció per part dels Estats de les diferents fonts d’energia.159 

- Les polítiques ambientals de la Comunitat es definiran en el marc de la 
CNUMAD. 

 
Un dels objectius fonamentals del Tractat de Maastricht era el d’harmonitzar les 
diferents legislacions nacionals dels països membres: 

 
“A falta de previsió legal dels tractats, les actuacions legals de la CE es van 
fomentar, bàsicament, en l’article 235 que faculta al Consell, i per 
unanimitat, per dictar les disposicions convenients proposades per la 
Comissió a fi d’aconseguir algun objectiu pel qual el Tractat no hagi previst 
els poder necessaris. Aquest calaix de sastre va ser apuntalat amb l’article 
100 que preveia l’harmonització de les diferents legislacions nacionals” 
(Doñate, 1992:57).  

 
La manca de resultats concrets en la millora del medi, degut en gran part, a les pròpies 
polítiques de creixement econòmic impulsades per la UE que es basaven en una 
contínua demanda d’energia, transport i d’altres serveis, varen provocar aquest canvi 
d’estratègia on l’eix central serà el desenvolupament sostenible.  
 
En el capítol 2 del Cinquè Programa “Una nova estratègia per al medi ambient i el 
desenvolupament sostenible” es planteja la necessitat d’harmonitzar el creixement 
econòmic amb mesures ambientals: 
 

“L’objectiu general de la Comunitat és la millora constant dels nivells de 
benestar de tots els seus ciutadans. El mercat interior, juntament amb la unió 
política econòmica i monetària, ha estat concebut amb el propòsit d’acostar 
els Estats membres i els seus pobles, i de promoure i proporcionar un marc 
per al seu creixement socioeconòmic. L’èxit a llarg termini del mercat 
interior dependrà de les contribucions respectives del desenvolupament 
industrial, energètic i regional, i de les polítiques agrícoles, a més de la 
capacitat real de la política de transport per lliurar els bens. Totes aquestes 
polítiques són interdependents; el factor que en última instància pot limitar 
la continuïtat de l’eficàcia i el creixement, atesa la interrelació existent, és el 
nivell de tolerància del medi natural” (Comissió de les Comunitats 
Europees, 1992:27). 

 
Una vegada s’accepta per part de la UE que l’activitat humana i el desenvolupament 
econòmic i social depèn de la qualitat del medi, l’objectiu del Cinquè Programa d’Acció 
es basa en la necessitat de transformar el model de creixement per evolucionar cap a un 
model de desenvolupament sostenible. Aquesta nova orientació significa un canvi 
considerable de les polítiques comunitàries industrials que ha d’implementar mesures 
que tinguin en compte els següents aspectes: 
 

“Una millora de la gestió i del control dels processos de producció que 
incorpori un sistema de llicències supeditat a la prevenció i el control 
integrats de la contaminació, auditories ambientals, una avaluació i 

                                                 
159 Article 130 S Tractat de Maastricht. 
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comptabilitat efectives en matèria de medi ambient, ús de la millor 
tecnologia a l’abast, i introducció d’un sistema de preus basat en el mercat 
d’acord amb el consum i l’ús de recursos naturals” (Comissió de les 
Comunitats Europees, 1992:31). 

 
La nova estratègia que posarà en marxa el Cinquè Programa té en compte una sèrie de 
requisits que s’han de portar a la pràctica per tal d’assolir un desenvolupament 
sostenible: potenciar el reciclatge per evitar un malbaratament dels recursos naturals i el 
seu exhauriment, racionalitzar el consum d’energia i transformar el model i les pautes 
de consum. Aquest procés significa assolir canvis en les formes socials de consum i de 
comportament que fa necessària la implicació de tots els agents socials sota el que 
s’anomena “responsabilitat compartida” que afecta a l’administració pública, empreses 
públiques i privades, i a la ciutadania: 
 

“El concepte de responsabilitat compartida exigeix una implicació de base 
més àmplia i activa de tots els agents econòmics, també dels poders públics, 
del conjunt de l’empresa pública i privada i, principalment a totes les 
persones en tant que ciutadans i consumidors. L’objectiu final de la 
implicació i cooperació dels diferents agents econòmics (i també de l’ús 
d’un ampli ventall d’instruments i, concretament, dels incentius vinculats al 
mercat) és la creació d’un nou equilibri entre els beneficis a curt termini 
d’individus, empreses i administracions i els beneficis a llarg termini del 
conjunt de la societat” (Comissió de les Comunitats Europees, 1992:28). 

 
Els instruments que el Cinquè Programa posa en marxa per desenvolupar les accions es 
poden classificar en quatre àmbits: 
 

- Instruments legislatius, orientats a establir normes jurídiques que 
afavoreixin la protecció de la salut pública i, d’altra banda, promoure 
acords i compromisos internacionals relatius al medi ambient. 

- Instruments de mercat, que incorporin els costos ecològics externs als 
preus dels productes, mitjançant l’aplicació d’incentius i elements 
dissuasoris econòmics, de responsabilitat civil...  

- Instruments de suport com ara la millora dels processos d’informació de 
base i estadística, recerca científica, noves tecnologies... 

- Mecanismes de suport financer amb programes específics de 
finançament ambiental com ara els programes LIFE160 o ENVIREG.161  

 

                                                 
160 El programa LIFE és un instrument financer pel medi ambient que té com a objectiu reforçar i 
augmentar l’eficàcia de les estructures administratives o dels serveis dedicats a garantir l’aplicació de les 
disposicions mediambientals, contribuir a reduir la contaminació i a la protecció de les zones sensibles. 
Programa LIFE. http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28021_es.htm  
(consultat 12/10/2010).  
161 El programa ENVIREG té com a objectiu resoldre la falta d’infraestructures i d’equipaments 
necessaris per a que les regions amb més dificultats puguin fer front als problemes ambientals, el 
acompliment de les normatives mediambientals comunitàries i per reduir la contaminació, principalment a 
les zona turística de la costa mediterrània. Programa de acciones regionales por iniciativa de la Comisión 
en el ámbito del medio ambiente (ENVIREG): 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1990:112:0028:0030:ES:PDF (consultat 
12/10/2010).  



La integració institucional, social i política com a resposta a les crisis ecològiques globals 

 137

Els sectors d’actuació considerats com a prioritaris per la UE es van escollir segons la 
importància del seu impacte ambiental (Figura 7).  
 
Figura 7: Sectors d’actuació prioritaris del Cinquè Programa d’Acció de la Unió 
Europea en Matèria de Medi Ambient (1993-2000) 
 

Sector Accions a desenvolupar 
Industrial Combinar una normativa ambiental exigent a nivell reducció de la contaminació 

amb incentius que en la pràctica pugui integrar en el procés de planificació 
l’avaluació de l’impacte ambiental; una millora de la gestió i control dels 
processos de producció, comercialització, utilització i eliminació; i la 
introducció d’un sistema de preus basat en el mercat d’acord amb el consum i 
l’ús de recursos naturals. 
 

Energètic  Millorar l’eficiència energètica i el desenvolupament de programes de 
tecnologia estratègica, d’I+D orientats a l’assoliment d’una estructura 
energètica menys depenent del carbó i que incorporés opcions d’energies 
renovables. Altres propostes dirigides a limitar i optimitzar el consum energètic 
plantegen la introducció d’instruments econòmics que exigeixin que els costos 
reals del consum recaiguin sobre l’usuari així com la organització de campanyes 
de sensibilització que ofereixin una millor informació, educació i formació al 
consumidor final.  
 

Transport Desenvolupar una estratègia de “mobilitat sostenible” que combini una millora 
dels plans de desenvolupament econòmic i d’ordenació del territori a nivell 
local, regional i nacional amb l’objectiu de reduir la mobilitat forçada i 
possibilitar el desenvolupament d’alternatives al transport per carretera; una 
millora de la competitivitat dels sistemes de transport respectuosos amb el medi 
ambient com ara el ferrocarril, la navegació continental i marítima i el transport 
combinat; i el desenvolupament dels transport urbà prioritzant el transport 
col·lectiu i la connexió entre les diferents parts dels desplaçaments.  
 

Agrícola El Document de Reflexió de la Comissió de 1991 sobre el desenvolupament 
futur de la Política Agrària Comunitària (PAC) reconeixia la necessitat 
d’afavorir l’extensificació amb l’objectiu de reduir els excedents de producció i 
contribuir a una forma sostenible de producció agrària i a la qualitat dels 
aliments així com la de formalitzar la funció dual de l’agricultor en quan 
productor d’aliments i conservador de l’espai rural.  
 

Forestal 
 

Potenciar la normativa que va ser aprovada el 1989 i que tenia com a eixos 
principals la protecció del patrimoni forestal davant l’acidificació i els incendis, 
millorar la productivitat dels boscos, promoure la reforestació del sòl agrícola i 
al potenciació de les activitats forestals i derivades a les àrees rurals. 
 

Turístic 
 

Desenvolupar el Pla d’Acció Comunitària de 1991 amb l’objectiu d’incorporar 
mesures específiques orientades a vincular la protecció del medi amb el 
desenvolupament turístic que té com a eixos principals: inventaris de recursos 
turístics, millora de l’estacionalitat, projectes de turisme ecològic, codis de 
conducta pels turistes i intercanvis d’informació i experiències referents a 
l’acollida de visitants. 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Comissió de les Comunitats Europees (1992) 
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4.2.6.1 L’Agenda 21 local. Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles. La 
Carta d’Aalborg 
 
De la Cimera de Rio de Janeiro va sorgir l’Agenda 21, un programa d’accions per al 
segle XXI que havia de servir per assolir l’objectiu del desenvolupament sostenible. El 
1994, autoritats locals europees i representants d’organitzacions internacionals, governs 
nacionals, centres de recerca i particulars es van reunir a la ciutat danesa d’Aalborg per 
impulsar l’aplicació del desenvolupament sostenible a nivell local mitjançant la 
Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles. La Conferència va comptar amb el 
patrocini de la Comissió Europea i va ser organitzada pel Consell Internacional 
d’Iniciatives Ambientals Locals (ICLEI). D’aquesta trobada sorgeix la Carta d’Aalborg, 
un document a través del qual les ciutats i les unitats territorials d’Europa es van 
comprometre a participar en les iniciatives locals de l’Agenda 21 Local (A21L) i 
desenvolupar programes a llarg termini que avancessin vers el desenvolupament 
sostenible.  
 
L’Agenda 21 és un model de diagnosi i formulació de polítiques municipals de 
sostenibilitat. El seu objectiu és avaluar l’estat ambiental, social i econòmic del 
municipi a fi de desenvolupar, amb la participació de la ciutadania, un procés creatiu i 
gradual de canvi vers un model sostenible de ciutat. 
  
La metodologia que s’utilitza a l’Agenda 21 es basa en delegar el protagonisme de les 
decisions polítiques als habitants i representants de les ciutats i dels pobles, basant-se en 
els principis de la democràcia participativa. Aquest principi que potencia la participació 
de la comunitat es recull clarament a l’apartat 1.13 de la Carta d’Aalborg, recollit per 
Alió i Olivella (1992) a la publicació Per viure bé nosaltres i les generacions que 
vindran: 
 

“Nosaltres, les ciutats, ens comprometrem a seguir el mandat de l’Agenda 
21, document clau aprovat en la Cimera de la Terra a Rio de Janeiro, per 
treballar amb tots els sectors de les nostres comunitats (ciutadania, 
empreses, grups d’interès) en el desenvolupament de les Agendes 21 locals. 
Estem d’acord amb la crida del cinquè programa d’acció en matèria de medi 
ambient de la Unió Europea, “Cap a un desenvolupament sostenible” i a 
compartir , per tant, la responsabilitat de l’aplicació del programa entre tots 
els sectors de la comunitat. En conseqüència, basarem els nostres treballs en 
la cooperació entre totes les parts implicades. Garantirem l’accés a la 
informació de tota la ciutadania i dels grups que hi estiguin interessats i 
vetllarem perquè puguin participar en els processos locals de pressa de 
decisions. Cercarem les oportunitats per l’educació i la formació en matèria 
de sostenibilitat: no tant sols per al públic en general, sinó també pels 
representants elegits i el personal de les administracions locals” (Alió i 
Olivella, 1999:133). 

 
Aquest protagonisme de les persones i organitzacions públiques i provades que formen 
part de la comunitat i han de ser el principals responsables del canvi, és reflecteix en 
tres dels objectius que es formulen a la Carta d’Aalborg: 
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- La justícia social: la població més pobre de les ciutats és la més afectada 
pels problemes ambientals. Per aquest motiu s’han d’integrar les 
necessitats socials (escoles, habitatge i atur) en el marc de les actuacions 
per a la protecció del medi. 

- Una economia sostenible: s’han d’anar desenvolupant actuacions 
destinades a la conservació i la reducció de l’explotació del medi. 
Incrementar el rendiment natural de productes, introduir tecnologies 
netes i potenciar el transport sostenible. 

- La sostenibilitat ambiental: mitjançant la qual s’ha de basar la qualitat de 
vida en la preservació de càrrega del medi, respectant la capacitat de 
càrrega dels ecosistemes locals, regionals per absorbir i integrar els usos 
que hi tenen lloc. 

 
La Cimera de Rio de Janeiro va fixar les bases respecte al concepte de sostenibilitat que 
al llarg del procés d’evolució de les polítiques ambientals des de la Cimera d’Estocolm 
(1972) fins la Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles d’Aalborg (1994) ha 
anat evolucionat incorporant progressivament les variables socials i econòmiques. La 
definició més comunament acceptada és el principi general que recull la Carta 
d’Aalborg i a l’Agenda 21 Local, el concepte de “Sostenibilitat Ecològica”. L’Informe 
Brundtland defineix el concepte de sostenibilitat com “el desenvolupament que satisfà 
les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures de 
satisfer les seves necessitats, i es basa en la capacitat de sustentació del medi natural”. 
 
Segons Daly (1991), unes activitats col·lectives i individuals són ecològicament 
sostenibles i permeten mantenir la diversitat biològica, la salut humana i la qualitat de 
l’aire, de l’aigua i del sòl, quan segueixen els tres criteris següents: 
 

1. El ritme de consum de recursos vius no ha de superar la capacitat dels sistemes 
naturals per reposar-los. 

2. El ritme d’emissió de contaminants i de producció de residus no ha de superar la 
capacitat del medi per absorbir-los i processar-los. 

3. El consum de recursos no renovables no pot ser superior al de la capacitat 
humana per implantar de manera efectives tecnologies alternatives destinades a 
substituir aquest consum en idèntica o superior proporció amb que s’ha consumit 
aquest determinat recurs. 

 
Hi ha diverses definicions sobre el concepte de societat sostenible. Tot seguit es podran 
llegir algunes d’elles. Les primeres són: 
  

- Per Meadows, Meadows i Randers (1992), una societat sostenible és 
aquella que acompleix tres condicions: els seus ritmes d’ús dels recursos 
naturals no excedeixen els seus ritmes de regeneració, els seus ritmes 
d’utilització dels recursos no renovables no excedeixen el ritme al qual 
es desenvolupen recursos renovables substitutius, els seus ritmes 
d’emissió de pol·lució no excedeixen la capacitat d’assimilació del medi 
ambient.  

- Per Pearce, Markandya i Barbier (1989), en una societat sostenible no hi 
ha d’haver un declivi no raonable de qualsevol recurs, un dany 
significatiu dels sistemes naturals, un declivi significant d’estabilitat 
social.  
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- Per la Comissió Brundtland, el 1987, definien el desenvolupament 
sostenible com el desenvolupament que satisfà les necessitats del present 
sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les 
seves necessitats, i es basa en la capacitat de sustentació del medi natural 
(Puig, 1990b).  

- El 1991 la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (IUCN), 
el PNUMA i la WWF van definir el desenvolupament sostenible com 
aquell que millora la qualitat de la vida humana tot vivint dins de la 
capacitat de càrrega dels ecosistemes (Puig, 1990b). 

- Pel Worldwatch Institute (1984), els criteris bàsics de la sostenibilitat 
eren: reduir l’ús dels combustibles fòssils, utilitzar les fonts renovables 
d’energia, reciclar els materials, estabilitzar la població, i restaurar els 
sistemes biològics que són la base de la vida en el planeta. 

 
Des de la perspectiva dels aspectes físics del desenvolupament sostenible Puig (1990b) 
recull les següents definicions: 
 

- R. Gooland i G. Ledec (1987) defineixen el desenvolupament sostenible 
com la utilització dels recursos renovables de manera que no elimini o 
degradi, o dit d’una altra forma, que no disminueixi la seva utilitat 
“renovable” per a les generacions futures. 

- Per Pearce, Markandya i Barbier (1988), la utilització dels recursos 
naturals renovables s’han de mantenir efectivament constants o que no 
disminueixin els estocs de recursos naturals com ara sòl, aigües 
subterrànies i biomassa.  

 
Altres definicions es centren en els aspectes econòmics: 
 

- Per Barbier (1989), una societat és sostenible econòmicament quan té en 
compte la maximalització dels beneficis nets del desenvolupament 
econòmic, subjectes al manteniment dels serveis i la qualitat dels 
recursos naturals. 

- Per Pearce, Markandya i Barbier (1988), l’ús dels recursos d’avui no 
hauria de reduir els ingressos reals de demà. 

- Per Repetto (1986), per que una societat sigui sostenible les decisions 
d’avui no han de perjudicar les expectatives de manteniment o 
millorament del nivell de vida futur, el que implica que els nostres 
sistemes econòmics s’haurien de manegar de forma que pugui viure dels 
dividends dels recursos, mantenint i millorant la base dels actius. 

- Pel Worldwatch Institute (1993), els components bàsics per a bastir una 
economia global ecològicament sostenible han de ser: restablir 
l’estabilitat climàtica, protegir la capa d’ozó estratosfèrica, restaurar la 
coberta boscosa de la Terra, estabilitzar els sòls, salvaguardar la 
diversitat biològica que resta a la Terra, restaurar el tradicional equilibri 
entre morts i naixements.  
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4.2.6.2 De Lisboa (1996) i Kyoto (1997) a Hannover (2000): la consolidació del model 
de desenvolupament sostenible  
 
A la Carta d’Aalborg (1994) li succeeixen les Conferències Europees sobre Ciutats 
Sostenibles de Lisboa (1996, 1997) i d’Hannover (2000) on es plantejaran temes claus 
per a la implementació de temes clau com ara l’accés equitatiu a l’habitatge, 
l’eradicació de la pobresa, una més gran justícia global o la implantació d’hàbits 
saludables en el medi urbà. A partir d’aquestes grans cimeres europees, augmentarà la 
conscienciació no tant sols de les autoritats locals sinó també de les autoritats regionals, 
nacionals i supranacionals. Altres Cimeres i Conferències relacionades amb la 
implementació de la sostenibilitat des d’una perspectiva més sectorial van ser la 
Conferència Mundial sobre Desenvolupament Sostenible dels Petits Estats Illencs en 
Desenvolupament a Bridgetown, Barbados (1994), la Quarta Conferència Mundial 
sobre la Dona a Beijing (1995), la Conferència de les Nacions Unides sobre els 
Assentaments Humans (Habitat II) a Istanbul (1996). 
 
El Projecte Ciutats Sostenibles Europees, iniciat el 1993, es basa en dos pilars 
principals: el Grup d’Experts sobre Medi Ambient Urbà de la Unió Europea162 i la 
Campanya Ciutats Sostenibles Europees.163 El Projecte fomenta la sostenibilitat urbana 
a tota Europa, mitjançant l’intercanvi d’experiències i la difusió de bones pràctiques, i 
pretén influir en les polítiques europees, estatals, regionals i locals d’urbanisme i medi 
ambient. 
 
La Segona Conferència Europea sobre Ciutats Sostenibles que es va celebrar a la ciutat 
de Lisboa (1996) es va centrar en la implantació dels principis fixats a la Carta 
d’Aalborg i en el pla de viabilitat local. El document final de la Conferència de Lisboa 
es va titular De la Carta a l’Acció.164 Es basa en les experiències locals i més 
concretament establint un programa de treball i un calendari d’aplicació de la Carta 
d’Aalborg, l’adopció de les autoritats locals del paper de facilitador de l’aplicació de 
l’Agenda 21 i la potenciació de totes les autoritats locals (de tots els departaments) de 
forma transversal en les polítiques ambientals. Les línies d’actuació de l’A21L que es 
plantegen són les següents es recullen a la Figura 8. 
 
  

                                                 
162 El Grup d’Experts sobre Medi Ambient Urbà de la Unió Europea es va crear mitjançant una Resolució 
del Consell de Ministres de 1991 amb l’objectiu de posar en pràctica les idees centrals del Llibre Verd de 
1990 sobre el medi ambient urbà. Està integrat per representants dels ministeris nacionals dels Estats 
membres de la Unió Europea, així com de les organitzacions especialitzades en temes urbans i de les 
xarxes de municipis, experts independents i funcionaris de la Comissió. Resumen especial del informe 
sobre las ciudades sostenibles destinado a las autoridades locales: 
http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/locsm-es.pdf (consultat 15/10/2010). 
163 L’informe del Grup d’Experts sobre Medi Ambient Urbà de la Unió Europea va plantejar la 
capacitació de les autoritats locals per gestionar-se a si mateixes i als seus municipis de forma més 
sostenible. L’informe es basa en l’estratègia ecosistemes de gestió urbana i conté recomanacions relatives 
a la política general i a la recerca que són pertinents per a tots els nivells de l’administració pública i per a 
sectors com ara les Organitzacions No Governamentals i les empreses. Resumen especial del informe 
sobre las ciudades sostenibles destinado a las autoridades locales: 
http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/locsm-es.pdf (consultat 15/10/2010). 
164 El Plan de Acción de Lisboa: de la Carta a la Acción. 1996 : 
http://www.miliarium.com/Proyectos/Agenda21/Memoria/lisboa.pdf (consultat 18/10/2010). 
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Figura 8: Principals línies d’actuació de l’A21L recollides a la Conferència de 
Lisboa 
 

Estratègia Definició 
Estratègies per la 
participació de la 
comunitat 
 

Significarà la concreció metodològica de les Agendes 21 mitjançant la 
realització de consultes i col·laboracions dels diferents sectors de la 
comunitat per crear sinèrgies a través de la cooperació amb 
l’organització d’un grup de persones o institucions responsables (Fòrum 
Local Agenda 21).  
 

Enfocament i 
planificació de 
l’A21L 

Es planteja que l’Agenda 21 sigui un procés participatiu que reculli els 
principals problemes, causes i efectes i que defineixi un procés de 
planificació sistemàtica per passar de l’anàlisi a l’acció que tingui en 
compte les següents fases: adopció d’objectius, identificació de prioritats 
utilitzant la metodologia d’avaluació d’impacte, establir uns objectius 
concrets, formalització de programes dins d’un pla d’actuació, 
implementació del pla, seguiment del progrés i avaluació dels resultats i 
la retroalimentació del procés. 
 

Eines de gestió de 
la viabilitat 

Integració del desenvolupament mediambiental amb el social i econòmic 
per millorar la salut i qualitat de vida dels ciutadans mitjançant 
enfocaments intersectorials per la planificació i la implantació. Es pretén 
la utilització d’eines avançades per la gestió de la viabilitat com ara les 
EMAS,165 pressupostos mediambientals, mètodes d’equilibri ecològic, 
mètodes d’avaluació de l’impacte ambiental i d’avaluació ambiental 
estratègica. S’inclouen indicadors per l’avaluació d’impactes social, 
sanitari i econòmic.  
 

Augment dels 
coneixements i 
educació 

Mitjançant l’establiment de programes per augmentar el coneixement 
entre els ciutadans, grups d’interès, així com entre els polítics i els 
càrrecs polítics i governamentals locals sobre els temes de 
desenvolupament viable.  
 

Col·laboració i 
cooperació entre 
autoritats 

Es planteja formar aliances entre les autoritats, associacions, xarxes i 
campanyes de sensibilització. Aquestes xarxes s’han de complementar 
amb la cooperació amb els països en desenvolupament mitjançant 
l’agermanament mediambiental o els acords de cooperació municipal a 
nivell internacional.  
 

 
Font: El Plan de Acción de Lisboa: de la Carta a la Acción166 
 
El Protocol de Kyoto (1997)167 s’inscriu en el Conveni Marc de l’Organització de les 
Nacions Unides sobre Canvi Climàtic. És un instrument jurídic internacional destinat a 
que els països industrialitzats168 redueixin les seves emissions de gasos que 
                                                 
165 EMAS (Reglament Comunitari de Gestió i Auditories Ambientals) és una normativa voluntària de la 
UE que reconeix a aquelles organitzacions que han implantat un Sistema de Gestió Mediambiental 
(SGM) i han adquirit un compromís de millora continua, verificada mitjançant una auditoria independent. 
166 El Plan de Acción de Lisboa: de la Carta a la Acción: 
 http://www.miliarium.com/Proyectos/Agenda21/Memoria/lisboa.pdf (consultat 16/10/2010).  
167 Protocolo de Kioto de la Comisión Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf (consultat 18/10/2010). 
168 Els Estats Units no varen participar en la seva elaboració.  
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contribueixen a l’escalfament del planeta en aproximadament un 5% per sota dels 
nivells de 1990 pel període 2008-2012. De fet, no va significar cap compromís nou pels 
països en desenvolupament més enllà dels assolits a la CMNUCC (1992), en la que es 
va decidir que havien de ser els països industrialitzats els primers en adoptar mesures 
per controlar les emissions. Els països adherits havien de demostrar al 2005 progressos 
demostrables per assolir els seus objectius.  
 
Els requisits per l’entrada en vigor del Protocol de Kyoto es basaven en dos criteris que 
va dificultar la seva posada en marxa ja que la principal problemàtica era garantir les 
suficients ratificacions per part dels principals emissors de CO2:

169 al menys 55 països 
participants en el Conveni sobre el Clima havien d’acceptar, aprovar o admetre el 
Protocol i aquests països participants havien d’incloure ala països industrialitzats (que 
sumaven al menys el 55% de les emissions totals de diòxid de carboni). 
 
A les dificultats per arribar a un acord plantejades pels països industrialitzats (no 
quedaven clars els mecanismes de funcionament ni el sistemes d’acompliment) s’havia 
de sumar l’oposició frontal de les indústries del carbó, petroleres i de l’automoció que 
consideraven amenaçats els seus interessos comercials. No obstant, a partir de 2001 
l’actitud de les grans empreses va canviar envers un recolzament els acords de Kyoto. 
En maig de 2001, 150 empreses de 13 països diferents, amb uns ingressos de 2000 
d’uns 400.000 milions d’euros es van unir per donar el seu recolzament al Protocol de 
Kyoto.170 Les grans empreses multinacionals van veure l’oportunitat que significava 
l’accés a un nou mercat internacional, preferentment d’energies netes i tecnologies 
sostenibles i per serveis energètics en un context d’una progressiva reducció de la 
demanda d’energia i d’un subministrament més diversificat que comporta, a mitjà 
termini, una clara aposta per les energies renovables. 
 
La UE va signar el Protocol el 1998, el Consell Europeu de Laeken (2001) confirmà la 
voluntat de la Unió Europea que el Protocol de Kyoto entrés en vigor abans de la 
Cimera de Desenvolupament Sostenible de Johannesburg. Els estats membres es van 
comprometre a dipositar els seus instruments de ratificació al mateix temps que la 
Comunitat abans del 1 de juny de 2002.  
 
L’acord de Bonn (2001)171 va significar l’assoliment d’un acord global que incorporava 
normes i procediments que concretaven la indefinició que al llarg del procés havien 
denunciat els països en desenvolupament: fons, traspàs de tecnologia, capacitació i 
adaptació als impactes del canvi climàtic. Els punts principals de l’Acord de Bonn eren 
donar un tractament preferent a les energies renovables netes sota el Mecanisme de 
Desenvolupament Net, demanar als països industrialitzats que frenessin el foment de 
l’energia nuclear en els països en desenvolupament, establir unes normes factibles pel 
Comerç d’Emissions i aconseguir un règim d’acompliment que incloïa conseqüències 
no opcionals, d’obligat acompliment per aquells països que no arribessin als seus 
compromisos. 
  

                                                 
169 A desembre de 2001, 83 participants havien signat el Protocol i 46 l’havien ratificat. La majoria, 
excepte dos, eren països en desenvolupament.  
170 Les empreses s’agrupaven a l’entorn de la iniciativa “e-mission-55-Bussiness for Climate”.  
171 WWF. Protocolo de Kioto: situación actual y perspectivas: 
http://www.ceida.org/prestige/Documentacion/Protocolo%20Kioto.pdf (consultat 16/10/2010).  
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La Conferència de Marroc (octubre 2001)172 va afavorir la concreció del Protocol de 
Kyoto especificant les instruccions sobre la forma d’instrumentalitzar-lo mitjançant 
l’establiment de polítiques nacionals de reducció de les emissions (augment de 
l’eficàcia energètica, foment de l’agricultura sostenible, desenvolupament d’energies 
renovables...) i la cooperació entre els països contractants (intercanvi d’experiències i 
d’informació, coordinació de les polítiques nacionals mitjançant permisos d’emissió, 
aplicació conjunta i mecanismes de desenvolupament net).  
 
La Tercera Conferència Europea sobre Ciutats Sostenibles es va celebrar a Hannover 
(2000)173 amb l’objectiu d’avaluar els progressos de les ciutats europees vers la 
sostenibilitat i arribar a un acord sobre la direcció que han de prendre les polítiques 
ambientals locals en el segle XXI. Els principis i valors de les accions cap a la 
sostenibilitat es reafirmen en els plantejats en les anteriors cimeres i es basen en la 
responsabilitat de garantir el benestar de les generacions presents i futures mitjançant la 
justícia i la igualtat social i contra la pobresa, una economia que ha garantir la 
satisfacció de les necessitats humanes i socials des d’una perspectiva social i 
ecològicament sostenible i la fomentar la implicació de tots els agents socials mitjançant 
un procés participatiu de presa de decisions. Per aconseguir una societat sostenible es 
proposen a Hannover set grans principis i valors (Figura 9).  
 
Figura 9: Principis i valors per a l’acció local cap a la sostenibilitat recollits a la 
Declaració de Hannover 
 
Principis i valors Accions 
Lideratge de la 
ciutat 
 
 

Reduir la petjada ecològica174 de les comunitats que comprometen a les 
futures generacions mitjançant un procés de planificació urbana 
integrada de ciutat compacta que inclou mesures ambientals i socials.  

Perspectiva 
internacional 
 

Lluita per frenar aquelles actuacions que dificulten el desenvolupament 
sostenible en aquests països en desenvolupament com ara el dumping 
laboral i mediambiental, l’eradicació del deute extern, proporcionar fons 
adequats a les organitzacions financeres internacionals per promoure el 
desenvolupament sostenible.  
 

El paper de la Unió 
Europea  
  
 

Donar prioritat al desenvolupament local sostenible com a base d’una 
societat europea sostenible mitjançant l’adopció d’un marc de cooperació 
per recolzar la Campanya Europea de Ciutats i Municipis Sostenibles, 
proporcionant més recursos financers a través dels Fons Estructurals. A 
nivell fiscal, es planteja introduir un impost sobre l’energia com a eina 
clau per interioritzar els costos socials i ecològics de l’ús energètic. 
 

(figura continua)

                                                 
172 Naciones Unidas. Convención Marco sobre el Cambio Climático: 
 http://unfccc.int/resource/docs/spanish/cop7/cp713s.pdf (consultat 16/10/2010).  
173 Declaración de Hannover: http://original.diba.es/xarxasost/es/pdf/declaracionhannover.pdf (consultat 
16/10/2010).  
174 La petjada ecològica és un instrument agregat que té com a objectiu fonamental avaluar l’impacte 
sobre un determinat territori comparant-lo amb la seva biocapacitat. 



La integració institucional, social i política com a resposta a les crisis ecològiques globals 

 145

Figura 9: continuació 
 
Principis i valors Accions 
El paper dels 
governs nacionals  
 

Proporcionar marcs polítics i fiscals per recolzar el desenvolupament 
local sostenible, especialment per la implantació de l’Agenda 21 i 
l’Agenda Habitat en els països que encara no s’havien compromès amb 
el desenvolupament sostenible. Les eines per assolir aquest objectiu han 
de ser la concessió de subsidis i subvencions a les autoritats locals i 
regionals (principalment en els àmbits de desenvolupament i la renovació 
urbanes així com del transport) i l’establiment d’impostos sobre 
l’energia.  
 

El paper dels 
municipis 
 

Assumir la responsabilitat per la utilització dels recursos naturals i la 
qualitat mediambiental, i introduir sistemes de gestió per la sostenibilitat 
local i introduir polítiques per la compra ecològica de productes i serveis. 
 

El paper de la 
ciutadania 
 

Potenciar la participació dels agents socials en la Campanya Europea de 
Ciutats i Municipis Sostenibles a les associacions i xarxes que la 
gestionen i impulsar el compromís amb les activitats de sostenibilitat 
local i amb la Campanya. 
 

El paper de les 
empreses 
 

Implicar als empresaris en els processos participatius de les Agendes 21 
locals i integrar les consideracions ambientals de salut, seguretat i de 
riscos en les estratègies de les seves empreses. D’altra banda, les 
empreses han de participar en el creixent mercat de productes i serveis 
sostenibles i beneficiar-se de les oportunitats que ofereix participar en 
aquest mercat emergent. 
 

 
Font: Declaración de Hannover175 
 
El Llibre Blanc sobre Responsabilitat Ambiental (9 de febrer de 2000) recull part dels 
processos d’integració de les polítiques ambientals en l’àmbit econòmic i empresarial 
recollits al Protocol de Kyoto i la Conferència de Hannover. El Llibre Blanc estableix 
l’estructura del futur règim comunitari de responsabilitat i servirà de preparació per 
l’elaboració i aprovació de la Directiva sobre responsabilitat mediambiental que aplica 
el principi de “qui contamina paga”.176 Les principals característiques d’un règim 
comunitari de responsabilitat mediambiental es recullen a la Figura 10.  
 
  

                                                 
175 Declaración de Hannover: http://original.diba.es/xarxasost/es/pdf/declaracionhannover.pdf (consultat 
20/10/2010).  
176 Aquest principi es basa en el concepte de responsabilitat ambiental i té com a objectiu obligar al 
causant de danys al medi ambient a pagar la reparació d’aquets danys. Per aplicar aquest principi de 
responsabilitat és necessari que es pugui identificar als autors de la contaminació, es puguin quantificar 
els danys i s’estableixi una relació entre el contaminador i els danys. No es pot aplicar si es tracta d’una 
contaminació difusa o global (com per exemple el canvi climàtic).  
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Figura 10: Principals característiques d’un règim de responsabilitat ambiental 
recollides al Llibre Blanc de Responsabilitat Ambiental 
 
Àmbit 
d’aplicació 
 

Els tipus de danys que ha de cobrir són bàsicament a la biodiversitat, la 
contaminació de llocs i els danys tradicionals (danys a la salut i els danys 
materials causats per una activitat perillosa.  
 

Tipus de 
responsabilitat 
 

L’avaluació dels danys a la biodiversitat ha de realitzar-se tenint en compte 
els costos de restauració o els costos de solucions alternatives si la 
restauració no és possible. S’aposta per potenciar les assegurances de tipus 
ambientals per part de les empreses.  
 

Actuació 
comunitària 
 

El Conveni sobre responsabilitat civil pels danys causats per activitats 
perilloses pel medi (Conveni de Lugano) inclou règims de responsabilitat 
que cobreixen tots els tipus de danys causats per activitats perilloses i es 
basa en el principi de subsidiarietat a escala internacional i el de la 
proporcionalitat. 
 

Impacte 
econòmic  
 

Es planteja que l’impacte sobre la competitivitat de les empreses sigui el 
mínim possible i que permeti reduir al mínim els costos de transacció. 

 
Font: Responsabilidad Ambiental. Libro Blanco177 
 
4.2.6.3 Declaració del Mil·lenni de Nacions Unides (2000) 
 
A finals de 2000, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la Declaració del 
Mil·lenni178 i els Objectius de Desenvolupament pel Mil·lenni, amb l’objectiu de reduir 
a la meitat la pobresa extrema en el món fins el 2015 posant en marxa els recursos 
possibles per promoure la dignitat humana, la igualtat entre els gèneres i assolir la pau, 
la democràcia i la sostenibilitat ecològica. Es tracta d’una declaració d’intencions en un 
context on molts països en desenvolupament van créixer en termes de la taxa del 
creixement del producte nacional brut, però aquest procés es veia contrarestat per un 
creixement demogràfic, una situació del comerç i l’agreujament de la càrrega del deute 
extern.179  
 
El procés de liberalització comercial es consolida mitjançant el desenvolupament de les 
polítiques del GATT, les Conferències de Seattle (1999) i Doha (2001). En conjunt, el 
GATT va significar la consolidació del procés d’expansió del comerç internacional de 
mercaderies, afectant de forma negativa els recursos naturals dels països en 
desenvolupament (agreujant els problemes ambientals) i la pèrdua progressiva de 
l’ocupació en el sector agrari. Les Conferències de Seattle i Doha, van consolidar aquest 
procés de liberalització del comerç amb l’objectiu d’afavorir una més gran integració 
dels països del Sud en el sistema multilateral de comerç així com el desenvolupament 
de les noves tecnologies de les telecomunicacions arreu del món. Els resultats d’aquest 

                                                 
177 Libro Blanco de la Responsabilidad Ambiental: 
 http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28107_es.htm (consultat 20/10/2010) 
178 Naciones Unidas. Declaración del Milenio: http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf (consultat 
20/10/2011).  
179 En el document polític de Nacions Unides es recollia que el 2000 més de 1.000 milions d’éssers 
humans vivien en l’extrema pobresa amb menys d’un dòlar diari. 
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procés de liberalització del comerç en els països en desenvolupament ha estat valorat de 
forma molt negativa per part dels moviments socials: 
 

“Contràriament al que se sol argumentar per part de molts fervents partidaris 
de l’economia de mercat, l’augment del comerç internacional no millora per 
ell mateix el nivell de vida dels països i, encara menys, de la majoria dels 
seus habitants. Pensem que el mercat és de competència perfecte molt 
poques vegades i gairebé sempre funciona en situacions de monopoli i 
d’oligopoli; de manera que aquell que té el poder (venedor o comprador, 
segons els casos) acaba per imposar els preus de la seva conveniència, els 
quals lògicament enriqueixen uns i empobreixen els altres” (Oliveres, 
2002:9). 

 
La política de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) i de les Conferències de 
Seattle i Doha signifiquen la liberalització d’aspectes relacionats en els drets de 
propietat intel·lectual i dels recursos naturals, amb la conseqüent pèrdua per part dels 
països en desenvolupament de la seva capacitat de gestionar-se de forma autònoma 
respecte les grans institucions internacionals dirigides per les potències 
industrialitzades: 
 

“Amb l’entrada en escena de l’OMC, i amb els resultats de les seves 
Conferències, es posen sobre la taula les agendes de liberalització comercial 
en matèria de moviments de mercaderies, no tant sols industrials, sinó també 
agrícoles i ramaderes; de drets exclusius de propietat intel·lectual, incloent 
els patentats d’éssers vius, gens i medicaments; i sobre els serveis, sense 
excloure els relacionats amb les polítiques públiques més elementals 
(sanitat, educació, habitatge, medi ambient, etc.)” (García Calero, 2002:14). 

 
A l’entorn de la situació d’augment de la pobresa al món, la Declaració del Mil·lenni 
planteja la necessitat de crear un entorn propici al desenvolupament i l’eliminació de la 
pobresa proposant una sèrie de propostes orientades a millorar la transparència dels 
sistemes financers, monetaris i comercials. Aquestes mesures tenien com a eix 
vertebrador la progressiva eliminació dels problemes derivats del deute extern dels 
països en desenvolupament per a que aquesta sigui sostenible al llarg del temps. Al 
mateix temps, es plantejava en 2015 reduir a la meitat el percentatge d’habitants del 
planeta amb ingressos inferiors a un dòlar per dia i el de les persones que pateixin fam; 
igualment, per aquesta mateixa data, reduir a la meitat el percentatge de persones que no 
tinguin accés a l’aigua potable o que no la poden costejar.  
 
Altres propostes concretes que es plantejaven a la Declaració del Mil·lenni es centraven 
a que en 2015 els infants tinguessin accés a tots els nivells de l’ensenyament, reduir la 
mortalitat materna en tres quartes parts i la dels infants menors de cinc anys en dues 
terceres parts, reduir la propagació del VIH/SIDA, millorar la qualitat de vida de les 
persones que habiten en els barris perifèrics de les grans ciutats, promoure la igualtat 
entre sexes, l’augment de la l’ocupació dels joves i la implementació de les noves 
tecnologies en els països en desenvolupament. 
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4.2.7 El Sisè Programa d’Acció de la Unió Europea en Matèria de Medi Ambient 
(2001-2012). Medi Ambient 2010: el futur a les nostres mans 
 
El desenvolupament del Cinquè Programa d’Acció de la Unió Europea en Matèria de 
Medi Ambient (1993-2000) va significar una millora relativa del medi principalment en 
aspectes relacionats amb les emissions industrials de substàncies tòxiques, la restricció i 
prohibició de pesticides, la desertificació de llacs i boscos, el reciclatge de residus 
industrials i la depuració de les aigües residuals (Granados, 2010). No obstant, es 
tracten de millores en l’àmbit legislatiu i no tant en l’aplicació estratègica de les 
mesures ambientals. Les millores es podien apreciar de forma aïllada principalment en 
els estats membres de la UE i no tant en els anomenats països en vies de 
desenvolupament. Els principals problemes ambientals globals (destrucció de la 
biodiversitat, canvi climàtic, contaminació dels oceans...) continuaven sense tenir una 
resposta adequada per part dels organismes internacionals.  
 
Segons la Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè 
Econòmic i Social i al Comitè de les Regions (24 de gener de 2001)180 els quatre àmbits 
d’actuació que planteja el Sisè Programa d’Acció de la Unió Europea en Matèria de 
Medi Ambient són: el canvi climàtic, la natura i la biodiversitat, medi ambient i salut i 
la gestió dels recursos naturals i dels residus. Cadascun d’aquets àmbits s’havien de 
desenvolupar les següents objectius i mesures concretes (Figura 11). 
 
Figura 11: Àmbits d’actuació del Sisè Programa d’Acció de la Unió Europea en 
Matèria de Medi Ambient (2001-2012) 

Àmbit 
d’actuació 

Accions a desenvolupar 

Cavi climàtic 
 
 

Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle fins a un nivell que no 
provoqués canvis artificials del clima de la Terra:181 

- Integrar la reducció dels efectes del canvi climàtic en les 
diferents polítiques comunitàries de forma transversal. 

- Millor utilització de les energies renovables i mesures 
d’estalvi d’energia, desenvolupar un comerç de drets 
d’emissió a nivell europeu.182  

- Millorar la recerca en l’àmbit del canvi climàtic i de la 
informació que es facilita a la ciutadania, potenciar accions de 
sensibilització. 

- Revisar les subvencions energètiques i la seva eficàcia davant 
els reptes que planteja el canvi climàtic. 

(Figura continua)

                                                 
180 Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente: 
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28027_es.htm (consultat 22/10/2010).  
181 A curt termini es pretenia assolir els objectius del Protocol de Kyoto de reducció d’un 8% de les 
emissions de gas de l’efecte hivernacle fins al 2008-2012 respecte als nivells de 1990. A llarg termini es 
pretenia reduir aquestes emissions entre el 20 i el 40% mitjançant acords internacionals més eficaços.  
182 El comerç de drets d’emissió és un sistema que permet assignar a les empreses quotes per a les seves 
emissions de gasos d’efecte hivernacle en funció dels objectius dels seus respectius governs en matèria de 
medi ambient. Permet a les empreses superar la quota d’emissions a condició que trobin altres empreses 
que produeixin menys emissions i venguin les seves quotes. Principals aspectes regulats per la Directiva 
2003_87_CE de comerç dels drets d’emissió: 
http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/Home/Politiques/Politiques%20europees/El%20mercat%20e
uropeu%20de%20drets%20demissio/Àmbits%20regulats%20per%20la%20Directiva%202003_87_CE_C
A.pdf (consultat 20/10/2010). 
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Figura 11: continuació 
Àmbit 

d’actuació 
Accions a desenvolupar 

Natura i 
biodiversitat 
 

Protecció i la restauració de l’estructura i l’adequat funcionament dels 
sistemes naturals, per tal de frenar la pèrdua de la biodiversitat a la Unió 
Europea i a la resta del planeta: 

- Aplicació de la legislació ambiental (principalment en els 
àmbits de l’aigua i de l’aire). 

- Ampliació de la Directiva Seveso.183 
- Protecció i conservació dels paisatges i boscos. 
- Coordinar les accions dels Estats membres de la Comunitat en 

la protecció del sòl i la prevenció d’accidents naturals. 
- Protegir i restaurar els hàbitats marins i el litoral.184 
- Integrar la protecció de la natura i de la biodiversitat en la 

política comercial i de cooperació al desenvolupament. 
- Establir programes de recollida d’informació relativa a la 

protecció de la natura i a la biodiversitat i recolzar treballs de 
recerca en l’àmbit de protecció a la natura. 
 

Medi ambient 
i salut 
 

Accions orientades a determinar els riscos per la salut pública (principalment 
la dels infants i persones grans) i millorar la legislació existent, prioritzar en 
les polítiques ambientals els temes ambientals i salut (aigua, aire, residus i 
sòl), establir un nou sistema d’avaluació i gestió dels riscos dels productes 
químics, prohibir o limitar la utilització dels plaguicides i garantir la seva 
adequada utilització i adoptar i aplicar la Directiva sobre el soroll.185 
 

(Figura continua)

                                                 
183 La Directiva Seveso (1982) introdueix la necessitat de regular la utilització de substàncies 
considerades com a perilloses pel medi desenvolupant mesures orientades a millorar la gestió de la 
seguretat, els plans d’emergència, l’ordenació del territori o el reforç de les disposicions relatives a les 
inspeccions o a la informació a la ciutadania.Ecologistas en Acción. La normativa Seveso: 
http://www.ecologistasenaccion.org/article5352.html (consultat 20/10/2010).  
184 Aquesta acció pretén incorporar la protecció dels hàbitats marins i dels litorals a la xarxa Natura 2000. 
Aquesta xarxa és una iniciativa que proposa assegurar la biodiversitat mitjançant la conservació dels 
hàbitats naturals, així com de la fauna i flora silvestres en el territori dels Estats membres de la UE. Les 
activitats d’aquesta xarxa es centren en activitats de vigilància i seguiment de les espècies indígenes així 
com la seva reintroducció, recerca i educació a la ciutadania. Departament de Territori i Sostenibilitat. 
Xarxa Natura 2000.  
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.64be942b6641a1214e9cac3bb0c0e1a0/?vgne
xtoid=f1b02547eed47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f1b02547eed47210VgnVC
M1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (consultat 20/10/2010). 
185 Aquesta Directiva sobre Avaluació i gestió del soroll (2002) té com a objectiu combatre el soroll que 
percep la població a les zones urbanitzades, en parcs públics i d’altres zones i edificis vulnerables al 
soroll.  
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Figura 11: continuació 
Àmbit 

d’actuació 
Accions a desenvolupar 

Gestió dels 
recursos 
naturals i dels 
residus 
 

L’objectiu és vetllar per que el consum dels recursos renovables i no 
renovables no superi el llindar del que pot suportar el medi mitjançant la 
dissociació del creixement econòmic i la utilització dels recursos, la millora de 
l’eficàcia d’aquesta i la reducció de al producció de residus: 

- Elaboració d’una estratègia per la gestió sostenible dels 
recursos mitjançant l’establiment de prioritats i la reducció del 
consum. 

- Fiscalització de la utilització dels recursos. 
- Eliminació de les subvencions que fomentessin la utilització 

excessiva dels recursos. 
- Integració dels principis d’utilització eficaç dels recursos 

(com ara la concessió de l’etiqueta ecològica186 o els sistemes 
d’avaluació ambiental). 

- Disseny d’una estratègia de reciclatge de residus. 
- Millora dels sistemes existents de gestió de recursos i inversió 

en la prevenció quantitativa i qualitativa en la política 
integrada dels productes. 
 

 
Font: Sexto Programa de Acción de la Unión Europea en Materia de Medio Ambiente187 
 
Aquests quatre àmbits havien de desenvolupar una sèrie de línies d’acció estratègiques 
per tal que aquests quatre àmbits aconseguissin els seus objectius: millorar l’aplicació 
de la legislació en vigor, integrar el medi ambient en d’altres polítiques, col·laborar amb 
el mercat, implicar als ciutadans i modificar els seus comportaments i tenir en compte el 
medi ambient en les decisions relatives a l’ordenament i gestió del territori. Aquestes 
estratègies tenien un enfocament global que pretenia integrar les qüestions ambientals 
amb les relacions exteriors de la UE. Es té en compte la futura ampliació de la UE i es 
suggereix que es desenvolupi una àmplia consulta prèvia a la seva integració amb les 
administracions dels països candidats sobre el desplegament de les seves polítiques 
respecte al desenvolupament sostenible així com la participació en aquest procés de les 
organitzacions no governamentals i les empreses d’aquets països. També es planteja la 
necessitat de l’aplicació dels convenis internacionals en matèria ambiental.  
 
L’estratègia ambiental de la UE que es desenvolupa al llarg del Sisè Programa d’Acció 
de la Unió Europea en Matèria de Medi Ambient (2001-2012) planteja la necessitat 
d’elaborar polítiques ambientals aplicant mesures que impliquin a la ciutadania en la 
presa de decisions i fomentar el diàleg amb les empreses, les organitzacions no 

                                                 
186 L’etiqueta ecològica, regulada pel Reglament de la Comunitat Europea 1980/2000 del Parlament 
Europeu, té com a objectiu la promoció de productes que poden reduir els efectes ambientals adversos, en 
comparació amb d’altres productes de la mateixa categoria. Es pretén fomentar els productes amb impacte 
reduït en el medi abans que els mateixos productes de la mateixa categoria i proporcionar als consumidors 
orientació i informació exacta i amb base científica sobre els productes. Reglamento (CE) 1980/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de julio de 2000 relativo a un sistema comunitario revisado de 
concesión de etiqueta ecológica: http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28020_es.htm (consultat 
23/10/2010).  
187 Sexto Programa de Acción de la Unión Europea en Materia de Medio de Medio Ambiente: 
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28027_es.htm (consultat 23/10/2010). 
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governamentals i les administracions públiques. La sensació de que els anteriors 
Programes d’Acció no havien assolit els objectius d’una aplicació eficaç de la legislació 
ambiental i que no havien estat capaces de solucionar els greus problemes ecològics 
globals que afectaven al planeta va impulsar una sèrie de mesures que intentaven 
corregir la situació mitjançant accions orientades a potenciar la sensibilització de la 
ciutadania, les empreses, les administracions públiques i la comunitat científica:188 
 

“L’estratègia ambiental comunitària planteja que per resoldre els problemes 
socioambientals actuals s’han d’elaborar polítiques sobre la base de la 
participació i de coneixements sòlids. La participació ciutadana es 
contempla com a fonamental per l’èxit tant de la determinació de metes com 
de la posada en pràctica de mesures. Però no n’hi ha prou amb millorar la 
legislació mediambiental vigent i la seva aplicació, sinó que a més és 
necessari induir canvis en els models de producció i consum. Per a això 
resulta imprescindible capacitar als ciutadans per a que així puguin 
modificar els seus comportament: si els consumidors poden accedir amb 
més facilitat a informació de millor qualitat sobre medi ambient, això els 
permetrà triar productes respectuosos amb el medi ambient i condicionar 
així el mercat. L’estratègia també té previst animar les empreses per a que 
innovin, atorgant subvencions públiques o avantatges fiscals a aquelles 
activitats o pràctiques respectuoses amb el medi ambient” (Granados, 
2010:121-122). 

 
4.2.7.1 Conferència Mundial sobre Desenvolupament Sostenible. Rio + 10, Cimera de 
Johannesburg (setembre 2002)  
 
La Conferència de Johannesburg significà la consolidació del desenvolupament 
sostenible com l’element central de l’Agenda Internacional en la lluita contar la pobresa 
i la protecció del medi. L’objectiu d’assolir un compromís pel desenvolupament 
sostenible es basa en la protecció del medi, el desenvolupament social i econòmic a 
nivell local, nacional, regional i mundial. Es tracta d’una declaració de principis que es 
planteja en un context de liberalització global del comerç i l’economia que, en la 
pràctica, pretenia eliminar la fractura entre els països industrialitzats i els països en 
desenvolupament sense canviar el model econòmic. Es reconeix que els principals 
problemes continuaven sent la pobresa, el subdesenvolupament, el deteriorament del 
medi i les desigualtats socials i econòmiques entre països. També es reconeix que els 
objectius fixats a la Cimera de Rio no s’havien assolit i que els procés de implementació 
del desenvolupament sostenible havia estat molt més lent del que s’havia previst.  
 
El compromís de Johannesburg per un Desenvolupament Sostenible es reafirmava en la 
necessitat de defensar els Principis de Rio i aplicar plenament el Programa 21. Es centra 
en les necessitats bàsiques de la dignitat humana com ara l’accés a l’aigua neta i el 
sanejament, l’energia, l’atenció de la salut, la seguretat alimentària i la diversitat 
biològica. Al mateix temps, es reconeix la importància fonamental de la tecnologia, 
l’educació i la capacitació, i la creació d’ocupació. Es reafirma la necessitat de lluitar 
contra els processos de desertificació, d’acidificació, la contaminació de l’aire i el canvi 
climàtic. Els mecanismes per assolir aquests objectius es centren en l’aplicació dels 
                                                 
188 El Sisè Programa d’Acció de la Unió Europea en Matèria de Medi Ambient es va basar en gran mesura 
en els anàlisis científics i econòmics, així com en indicadors ambientals. En aquesta línia es plantejà que 
la Comissió treballés amb la col·laboració de l’Agència Europea del Medi Ambient. 
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acords internacionals, la cerca d’un compromís mundial a llarg termini per fer front al 
canvi climàtic i el desplegament de les noves tecnologies per tal de prevenir les 
catàstrofes naturals. De forma transversal, es planteja la necessitat d’implicar al sector 
empresarial en l’aplicació d’aquestes mesures ambientals i socials. El sector privat ha de 
contribuir a afavorir a l’evolució de les comunitats locals mitjançant el 
desenvolupament de polítiques de responsabilitat social i mediambiental de les 
empreses. Es tracta d’una aposta per un model basat en el creixement econòmic que 
creu que els problemes relacionats amb la pobresa es poden solucionar mitjançant la 
liberalització econòmica. Pels moviments socials aquest plantejament pot significar el 
traspàs de la responsabilitat social dels governs i del poder de decisió de la ciutadania 
cap a el sector empresarial, la contrastació de que Johannesburg pot servir per fer 
avançar les polítiques neoliberals de l’OMC:  
 

“La perversa equació que s’està creant és: eliminació de la pobresa és igual 
a globalització de l’economia, que és igual a controls empresarials sobre els 
recursos... s’està intentant utilitzar la Cimera de Johannesburg per promoure 
l’agenda de l’OMC, que no pot ser impulsada per aquesta, i que representa 
un enorme pas enrere en termes de drets dels ciutadans i de la 
responsabilitat dels governs i de les empreses” (Shiva, 2002:18). 

 
Pel moviment ecologista, la Conferència de Johannesburg significa la subordinació dels 
temes ambientals i de la pobresa a la ideologia del creixement econòmic mitjançant la 
liberalització del comerç. Pels països en desenvolupament l’augment de l’exportació 
significa la pèrdua dels seus recursos naturals i la incapacitat per competir amb els 
països industrialitzats que són els que marquen el preu dels seus productes. Els temes 
fonamentals relacionats amb la degradació ambiental i l’augment de la pobresa no es 
van tractar en profunditat: 
 

“La cimera fou incapaç de plantejar objectius i calendaris concrets per les 
qüestions més importants en discussió, com per exemple les emissions de 
carboni. El resultat fou fins i tot un pas enrere si ho comparem amb els 
acords de Kyoto. Amb anterioritat a la cimera ja dèiem que els objectius de 
Kyoto eren del tot inadequats per combatre l’escalfament del planeta i, en 
qualsevol cas, la majoria dels països estaven lluny d’assolir-los. Ara, el fet 
que a Johannesburg s’hagi renunciat a aquests objectius i calendaris 
d’execució parla per si mateix. Els resultats de Johannesburg en relació a les 
emissions, com per quasi totes les altres qüestions que la cimera estava 
emplaçada a resoldre, foren pura xerrameca buida de contingut. En la 
pràctica, els únics compromisos que van sortir van ser el subministrament 
d’aigua, les pesqueres i la conservació de la biodiversitat, i en tots els casos, 
amb objectius establerts a curt termini” (Brooks, 2002:37). 

 
L’acord de la cimera respecte a la reducció a la meitat, en 2015, del nombre de persones 
al món sense accés a l’aigua potable i sense sanejament de les seves aigües residuals, es 
considera insuficient. El problema de finançament per assolir és degut, segons el 
moviment ecologista, pel gran pes que el deute extern fa recaure als països en 
desenvolupament i al progressiu procés de privatització de l’aigua en aquests països.  
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La liberalització del comerç i l’eliminació progressiva de les barreres proteccionistes als 
productes dels països en desenvolupament no té contrapartida per part dels països 
industrialitzats: 
 

“Els països rics de l’OCDE subsidien la seva agricultura amb 350.000 
milions de dòlars, de manera que els països pobres no poden exportar els 
seus productes agroalimentaris, que en realitat estan produint a un menor 
cost” (Brooks, 2002:39). 

 
El repte que es planteja des del moviment ecologista és el de desenvolupar un sistema 
econòmic que no destrueixi el medi i que tingui en compte la diversitat de les 
necessitats humanes sense destruir el medi:  
 

“Crec que Johannesburg va ser un pas endavant en la comprensió de la 
complexitat de les interrelacions entre la protecció ambiental, l’eradicació 
de la pobresa i el desenvolupament sostenible, tot i que encara queda molt 
camí per transformar aquesta comprensió en un progrés tangible sobre el 
terreny” (Blasco, 2002:41).  

 
Tal i com planteja Blasco (2002), els mecanismes per desenvolupar aquest nou model 
que integri les especificitats pròpies de cada realitat social i geogràfica passen per 
desenvolupar sistemes molt més efectius de governança ambiental internacional per 
poder compensar els sistemes de governança globals que estan emergint actualment. Es 
tracta de potenciar els diversos moviments socials alternatius i les organitzacions no 
governamentals que denuncien les activitats d’aquelles corporacions multinacionals que 
violen les normatives internacionals en matèria de drets humans o de medi ambient.189 
 
A la Conferència de Johannesburg els governs locals van ratificar el seu compromís 
amb l’Agenda 21 i varen plantejar l’Acció Local 21 on es comprometien a assolir al 
llarg de la dècada de 2000 a 2010 els canvis efectius cap a el desenvolupament 
sostenible a les comunitats locals. L’Acció Local 21 hauria de permetre a les autoritats 
locals anar més enllà de la planificació i abordar factors específics que impedien a 
moltes d’elles assolir la sostenibilitat al mateix temps que havia de protegir els béns 
comuns dels que depenien la qualitat de vida de les seves comunitats i de les futures 
generacions. Aquesta aposta per l’Agenda 21 es concretarà a la Conferència d’Aalborg 
+ 10, Inspiració pel futur on es va fer una crida als governs locals i regionals europeus 
per a que s’uneixin a la signatura dels Compromisos d’Aalborg i per a que formin part 
de la Campanya Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles. 
 
4.2.7.2 Aalborg + 10 Inspiració pel futur (2004) 
 
En 2004 es va celebrar la Quarta Conferència Europea de Ciutats Sostenibles, en la que 
es van renovar els compromisos de 1994. L’objectiu d’aquesta Conferència era influir 
                                                 
189 Segons Bond (2002), en aquesta línea de denuncia de les activitats de les empreses multinacionals, el 
dia de la inauguració de la Conferència Mundial sobre Desenvolupament Sostenible es va organitzar una 
taula rodona sobre desenvolupament sostenible en la que varen participar diversos grups alternatius 
(socialistes, comunistes, autònoms, ecologistes i ecofeministes, periodistes de publicacions compromeses, 
acadèmics independents i intel·lectuals locals). A la taula es va plantejar, entre d’altres temes, l’anàlisi del 
model de producció i la seva relació amb el medi ambient, el cada cop més injust model de 
desenvolupament, les tendències cap a una crisi capitalista, els cada cop més freqüents conflictes de 
caràcter ètnic o nacionalista, l’increment de l’opressió sobre les dones de baixos ingressos... 
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en els comportament individuals cap a la sostenibilitat a través de l’educació i la 
conscienciació ambiental de la ciutadania des de les ciutats. Recull 10 compromisos 
fonamentals que les ciutats signants es comprometen a assolir190 i que inclouen tots els 
àmbits de la gestió:  
 

- Formes de govern: amb la potenciació dels processos de presa de 
decisions mitjançant un model de democràcia més participativa. 

- Gestió local cap a la sostenibilitat: mitjançant la implementació cicles de 
gestió eficaços que inclouen la seva formulació, implementació i 
avaluació. 

- Béns naturals comuns: responsabilitat de protegir, preservar i garantir el 
seu accés equitatiu. 

- Consum i elecció d’estils de vida responsables: facilitant l’ús prudent i 
eficient dels recursos i facilitar el seu consum i producció sostenibles. 

- Planificació i el disseny urbanístic: atorgant un paper estratègic a 
l’urbanisme i el disseny per resoldre els problemes ambientals, socials, 
econòmics, culturals i relatius a la salut. 

- Compromís amb la millora de la mobilitat i la reducció del trànsit: 
promovent opcions de mobilitat sostenibles. 

- Acció local per la salut: protecció i promoció de la salut i el benestar de 
la ciutadania mitjançant la planificació de les polítiques sanitàries a la 
ciutat i reduir les desigualtats socials i la pobresa. 

- Economia local activa i sostenible: creació i desenvolupament d’una 
economia local que doni accés al treball sense perjudicar el medi. 

- Igualtat i justícia social: assegurant comunitats inclusives i solidàries. 
- Responsabilitat des del local al global: assumint la responsabilitat global 

a favor de la pau, la justícia, la igualtat, el desenvolupament sostenible i 
la protecció del clima.  

 
El compromís incloïa establir objectius locals específics a partir dels 24 mesos a partir 
de la data de signatura, acceptar una revisió dels seus assoliments pel que feia als 
Compromisos d’Aalborg i oferir informació regular respecte als seus objectius i el seu 
progrés a la Campanya Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles. La primera valoració 
europea estava prevista en 2010, amb revisions programades en períodes de cinc anys. 
Per cadascun dels compromisos s’havien establert una sèrie d’indicadors de 
sostenibilitat que havien d’assumir cadascun dels governs locals en el procés 
d’aplicació. 
 
4.2.7.3 Entrada en vigor del Protocol de Kyoto (febrer 2005) 
 
El 16 de febrer de 2005 va entrar en vigor el Protocol de Kyoto, després que a l’octubre 
de 2004 va ser ratificat per 122 països que sumaven el 55% de les emissions mundials 
(condició per que entrés en vigor). A finals de 2005, l’adhesió al protocol s’havia 
incrementat en 157 estats. No obstant, els EUA (que representava el 33% de les 
emissions mundials amb un 4% de la població mundial) continuava sense ratificar el 
protocol, des de que es va retirar d’aquests procés el 2001. Els EUA van establir el 
Programa de Ciència del Canvi Climàtic (febrer de 2002) que vincula diverses agències 
estatals i incorpora el programa d’Investigació sobre el Canvi Climàtic. Segons Vélez 
                                                 
190 Los compromisos de Aalborg + 10: http://www.ccre.org/docs/Aalborg03_05_span.pdf (consultat 
23/04/2010) 
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(2004), es tracta d’una aposta pel desenvolupament de les investigacions que li 
permetien recolzar les seves postures i incentivar el desenvolupament de tecnologies 
d’estalvi i l’eficiència sense alterar els seus nivells de consum, i fins i tot augmentar-
lo.191 
 
El mes de desembre de 2005, a Montreal es va celebrar la Novena Cimera Mundial de 
Medi ambient, primera des de l’entrada en vigor del Protocol de Kyoto amb l’objectiu 
de consensuar accions a llarg termini per regular l’emissió de gasos responsables de 
l’efecte hivernacle. Van participar els països signats del Tractat de Kyoto i els EUA.192 
La Cimera tenia com a objectiu debatre quines mesures es podrien prendre més enllà de 
2012, data en la que expiren els objectius del protocol. Establia que a data 15 d’abril de 
2006 els signats havien de presentar propostes i acomplir els objectius de reducció 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle entre un 15 i un 20% l’any 2020.  
 
La Declaració de Durban (2004)193 és un clar exemple del posicionament del moviment 
ecologista en contra de les decisions de Kyoto respecte al perill que comporta el mercat 
de carboni i el progressiu desenvolupament del procés de mercantilització de la natura 
que significa aquest protocol: 

 
“Segons aquestes denúncies, amb el nou mercat de carboni, aquelles 
Corporacions Nacionals i Transnacionals, que històricament han abocat a 
l’atmosfera tones de carboni contaminant eludirien la seva responsabilitat; i 
els costos per reduccions en l’ús de combustibles fòssils per futurs acords en 
els objectius de reducció cauran desproporcionalment sobre el sector públic, 
sobre els països menys industrialitzats i sobre les comunitats que albergaran 
en els seus territoris els embornals de la contaminació de l’atmosfera, 
especies d’abocadors verds. Els dubtes són explicables doncs és difícil 
assegurar que no hagi frau comptable i que les quantitats de carboni que es 
redueixin amb els projectes de MDL194 siguin equivalents a les que estan a 
l’atmosfera i els certificats no es constitueixin en patent de cors per emetre 
incontroladament” (Vélez, 2004:143).  

 
Tal i com apunta Vélez (2004), les propostes ecologistes es centren en la necessitat d’un 
canvi de model energètic que inclogui mesures reductores del consum de combustibles 
fòssils, la transformació dels sistemes excessivament dependents del petroli, reduir el 
sistema de vida consumista, evitar la desforestació i degradació de selves i boscos i que 

                                                 
191 Els EUA van destinar un pressupost de 5.800 milions de dòlars a aquests programes de recerca, dels 
quals 3.000 milions estaven destinats al Programa Tecnològic al Programa Tecnològic pel Canvi Climàtic 
i 2.000 milions al Programa de Ciència del Canvi Climàtic. 
192 Al juliol de 2004 es va celebrar a Laos, coincidint amb una cimera de l’Associació d’Àsia del Sud-est 
(ASEAN), una reunió entre els representants dels EUA i de cinc potències d’Àsia i el Pacífic (Austràlia, 
Japó, Xina, Índia i Corea del Sud) per signar un acord per reduir progressivament l’emissió dels gasos 
d’efecte hivernacle.  
193 La Declaració de Durban va ser signada per més de cent organitzacions socials, de científics 
independents i d’activistes ambientals reunits a Sud-àfrica i tenia com a objectiu denunciar que el comerç 
de carboni no podria aturar la crisi climàtica.  
194 El MDL són les inicials del Mecanismo de Desarollo Límpio, un acord del Protocol de Kyoto que 
permet als països industrialitzats i a les empreses subscriure acords per assolir els objectius de reducció de 
gasos d’efecte hivernacle invertint en projectes de reducció d’emissions en països en desenvolupament. 
Protocolo de Kioto de la Comisión Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf (consultat 18/10/2010). 
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el deute de carboni que han utilitzat unilateralment de l’atmosfera comú del planeta i 
dels oceans es converteixi en un fons de compensació de justícia climàtica.  
 
El Fòrum Social Mundial de Mumbai (2004) i el Fòrum Social Europeu de Londres 
(2004) va significar la consolidació dels processos de recerca, reflexió i difusió de 
models alternatius a les propostes de les cimeres internacionals de caire oficial. A la 
localitat de Mumbai (Índia) es van reunir diverses organitzacions socials d’arreu el món 
per tractar el deute ecològic generat pels crèdits de les institucions financeres 
internacionals a l’agricultura, l’explotació minera i les preses. Des del Fòrum Social 
Europeu de Londres es va mobilitzar als països creditors de deute externa per assolir 
l’objectiu d’assolir la seva abolició per part dels organismes internacionals. El 
reconeixement del deute ecològic provocat pel model de consumisme europeu i la seva 
influència en els conflictes socials i ecològics es va incloure en les reivindicacions. 
 
4.2.7.4 Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu sobre una 
Estratègia temàtica pel medi ambient urbà en l’àmbit del Sisè Programa d’Acció de la 
Comunitat Europea en Matèria de Medi Ambient (gener 2006) 
 
L’Estratègia temàtica pel medi ambient urbà195 recull una part important de la 
preocupació per part de les institucions internacionals i de la importància de les ciutats 
en l’aplicació de polítiques sostenibles. La Cimera de Johannesburg, Aalborg + 10 i 
l’entrada en vigor del Protocol de Kyoto centren els seus esforços en el 
desenvolupament sostenible d’àmbit local. El Sisè Programa d’Acció de la Unió 
Europea en Matèria de Medi Ambient instava a promulgar una estratègia temàtica pel 
medi ambient fomentant la millora de la qualitat de vida a les zones urbanes i fomentant 
un desenvolupament urbà sostenible.  
 
Els principals problemes ambientals de les ciutats, relacionats amb els canvis 
demogràfics i dels estils de vida que cada cop utilitzen el transport privat, són comuns a 
la majoria de ciutats europees: deficient qualitat de l’aire, nivells elevats de circulació i 
de congestió i de soroll ambiental, un entorn construït de mala qualitat, emissions de 
gasos d’efecte hivernacle, creixement urbà desordenat i generació de residus i d’aigües 
residuals.  
 
Els objectius de l’Estratègia tenien per objecte contribuir a adoptar un enfocament més 
integrat de la gestió urbana que havien de complementar les iniciatives voluntàries com 
ara el Programa Local 21 i els compromisos d’Aalborg. Aquesta voluntat integradora de 
l’estratègia pretenien evitar el solapament amb les diverses polítiques ambientals 
desenvolupades per les Agendes 21 locals mitjançant i les diferents polítiques de 
protecció del medi (qualitat de l’aire, soroll...). 
 
Les mesures inclouen l’adopció i aplicació de plans de transport urbà sostenible (amb 
accions concretes orientades a recolzar l’intercanvi de bones pràctiques a tota la Unió 
Europea, creació d’un portal d’Internet obert a les autoritats locals i un programa de 
formació), la lluita contra el canvi climàtic des de l’àmbit local (plans de transport urbà 
sostenible, potenciació de la construcció sostenible, promoció de la biodiversitat urbana, 
protecció del sòl, millorar la qualitat de l’aire i utilització sostenible dels recursos 
                                                 
195 Estrategia temática para el medio ambiente urbano: 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/l28171_es.htm (consultat 
25/10/2012). 



La integració institucional, social i política com a resposta a les crisis ecològiques globals 

 157

naturals), millora dels mecanismes estadístics de seguiment dels avanços ambientals 
locals. 
 
4.2.7.5 Cimera de Bali per redefinir el Protocol de Kyoto (2007) 
 
L’objectiu principal de la Cimera de Bali196 era assolir un nou protocol que havia de 
substituir al de Kyoto quan aquest finalitzés en 2012. L’acord aprovat suposa l’admissió 
per part dels 187 països signants (inclosos els EUA) d’un acord més ambiciós que el de 
Kyoto que hauria de culminar amb un acord global a Copenhage en 2009. Els punts més 
importants de la Tretzena Conferència de l’Organització de Nacions Unides sobre el 
Canvi Climàtic es centren en els següents punts: 
 

- Ajuts a països emergents: es reconeix un Fons d’Adaptació per facilitar 
als països pobres un finançament de 37 milions d’euros pe fer front als 
desastres naturals i els efectes negatius de l’escalfament del planeta. 

- Tecnologia: impuls dels programes de transferència de tecnologia per a 
que els països emergents puguin mitigar i adaptar-se al canvi climàtic. 

- Desforestació: concessió d’ajuts a les nacions en vies de 
desenvolupament per la conservació dels seus boscos i jungles. 

- Reforestació: aprovació de que els països dupliquin fins a 16 quilotones 
de diòxid de carboni els seus projectes de reforestació. 

- Emissions contaminants: es reconeix que l’emissió dels països 
contaminants baixi entre un 25 i un 40%, respecte als nivells de 1990, en 
2020. 

 
L’acord assolit no incloïa cap compromís concret de retallada de les emissions dels 
gasos d’efecte hivernacle, s’estableix una agenda i un calendari per a que els països 
signants busquin vies per la reducció de la contaminació i mesures més concretes per a 
que els països en vies de desenvolupament puguin adaptar-se als canvis mediambientals 
mitjançant els ajuts econòmics i la transferència de tecnologia. En conjunt el text final 
va convèncer als observadors ecologistes encara que es va denunciar la imprecisió al 
concretar la reducció dels gasos causants de l’efecte hivernacle per part dels països 
industrialitzats. Per Ecologistes en Acció,197 l’acord de Bali hauria d’incloure de manera 
inequívoca, i en un lloc preferent, un rang de reducció d’emissions pels països 
industrialitzats abans de 2020, de 25-40%. 
  
4.2.7.6 El Tractat de Lisboa (2007) i l’Estratègia revisada de la Unió Europea per un 
desenvolupament sostenible (2007-2010) 
 
El 13 de desembre de 2007 es va signar a Lisboa l’anomenat Tractat de Lisboa,198 que 
modificava els Tractats vigents fins aquesta data i havia de permetre l’entrada en vigor 
del nou Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE)199 previst per 2009. El 
                                                 
196 WASTE. Cumbre de Bali. Más allá de Kioto: http://waste.ideal.es/cambioclimatico-bali.htm (consultat 
25/10/2012).  
197 Ecologistas en Acción. Valoración de la Cumbre de Bali:  
http://www.ecologistasenaccion.org/article10043.html (consultat 25/10/2010).  
198 Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0001:0010:ES:PDF  
(consultat 26/10/2010). 
199 Versión Consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: 
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Tractat de Lisboa presenta tres novetats respecte a les polítiques ambientals 
desenvolupades per la UE: 
 

- Fomentar les mesures a escala internacional destinades a fer front els 
problemes regionals o mundials del medi ambient, i en particular del 
canvi climàtic (article 191.1 TFUE).  

- Canvis en els processos normatius que, malgrat conservar l’instrument 
normatiu general en matèria de medi ambient, impliquen que els àmbits 
exceptuats de ser regulats per codecisió podran passar a ser-ho pel 
Consell, adoptada per unanimitat, a proposta de la Comissió i prèvia 
consulta al Parlament Europeu, Comitè Econòmic i Social i Comitè de 
les Regions (article 192.2 TFUE). 

- Regulació de manera independent la política energètica mitjançant 
mesures que fomentin l’eficiència energètica i l’estalvi energètic així 
com el desenvolupament d’energies noves i renovables (article 194 
TFUE). 

 
Aquesta iniciativa de reorientació de la política ambiental de la UE (2007-2010) sorgeix 
de la presa de consciencia de que la situació ambiental s’estava deteriorant i conduïa a 
una tendència destructiva degut a l’explotació dels recursos naturals. El primer dels 
objectius a llarg termini és el de limitar el canvi climàtic, i fer pressió sobre els països 
que formen part de la UE per a que acompleixin amb els compromisos que van 
subscriure en 1997, a través del Protocol de Kyoto i la resta d’acords subscrits pels caps 
d’Estat en el Congrés Europeu de març de 2007, per reduir els efectes dels gasos 
d’efecte hivernacle en un 20% per 2020. Els altres aspectes clau en que fa èmfasi la 
Renovada Estratègia Europea de Desenvolupament Sostenible són la solidaritat 
intergeneracional200 i el tancament de la bretxa de la pobresa. 
 
Els objectius clau de l’Estratègia revisada de la Unió Europea per un desenvolupament 
sostenible eren: protecció mediambiental (garantint un alt nivell de protecció i millora 
de la qualitat del medi ambient per tal de trencar el vincle entre creixement econòmic i 
degradació ambiental), cohesió i igualtat social (fomentant una societat democràtica, 
cohesionada i participativa que respecti els drets fonamentals i la diversitat cultural), 
prosperitat econòmica (innovadora, competitiva i respectuosa amb el medi) i acomplir 
les responsabilitats internacionals de la UE (garantint que les polítiques internes i 
externes de la UE siguin coherents amb el desenvolupament sostenible del planeta i 
s’ajustin als compromisos internacionals).  
 
El repte principal d’aquesta reorientació de les polítiques ambientals de la UE per un 
desenvolupament sostenible és canviar de forma gradual els actuals models de consum i 
producció no sostenibles, així com assolir un enfocament integrat de la forma d’elaborar 
aquestes polítiques davant el manteniment de les tendències no sostenibles relacionades 
amb el canvi climàtic i l’ús de l’energia, la pressió demogràfica i l’envelliment, la gestió 
dels recursos naturals, la pèrdua de biodiversitat, la utilització del sòl i del transport. 
 

                                                                                                                                               
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:es:PDF  
(consultat 26/10/2010).  
200 La solidaritat intrageneracional i intergeneracional és un principi rector de les polítiques ambientals 
europees que implica fer front a les necessitats del habitants de la UE i de la resta del planeta sense posar 
en perill la capacitat de futures generacions per cobrir les seves. 
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4.2.8 Valoració per part de la UE de les polítiques ambientals comunitàries  
 
L’enfocament estratègic de les polítiques ambientals de la UE ha tingut en compte els 
aspectes econòmics i socials de la sostenibilitat amb la implicació de la ciutadania i de 
les empreses. Els eixos prioritaris d’aquestes polítiques ambientals s’han recolzat en 
cinc grans àmbits d’actuació: la millora continuada de la legislació (generalment 
provocada per la necessària reacció davant la comprovació que la degradació del medi 
no s’aturava amb la seva aplicació), la integració del medi ambient amb la resta de 
polítiques europees, la implicació del mercat en l’assoliment d’un model de consum 
més sostenible, la conscienciació i participació ciutadana en la gestió de la política 
ambiental i les mesures concretes per reduir els efectes d’un model econòmic intensiu 
en recursos naturals (canvi climàtic, protecció de la biodiversitat, relació entre medi 
ambient i salut i la gestió dels recursos naturals i el tractament dels residus). 
 
Segons la Agencia Europea del Medio Ambiente (2010), des de la posada en marxa de 
la primera política ambiental per part de la CEE (1972), s’han assolit millores en l’estat 
del medi ambient. Els quatre primers Programes Comunitaris de Medi Ambient de la 
CEE (1973-1992) s’han basat en un enfocament vertical i sectorial dels problemes 
ambientals i l’esforç es centra en el tractament dels problemes des d’una perspectiva 
correctiva. A partir del Cinquè Programa i fins l’actualitat (1993-2012), les polítiques 
ambientals europees s’han basat en un enfocament més horitzontal i transversal, on la 
política ambiental s’integra en les altres polítiques europees amb un caràcter més global 
i preventiu. La Unió Europea pren consciencia de que els problemes ambientals són de 
caràcter mundial i que posen en perill l’equilibri ecològic del planeta.  
 
A partir del Cinquè Programa d’Acció de la Unió Europea en Matèria de Medi Ambient 
(1993-2000) es produeix un trencament amb els plantejaments ambientals basats en un 
model correctiu i s’insisteix amb la necessitat de conciliar el desenvolupament de 
l’economia amb la protecció ambiental, concretat en la proposta del Sisè Programa 
d’Acció de la Unió Europea en Matèria de Medi Ambient: el futur a les nostres mans. 
Tal i com es recull al document El medi ambient a Europa. Estat i perspectives 2010 
(Agencia Europea de Medio Ambiente, 2010), les polítiques ambientals europees al 
llarg de la dècada dels anys 70 a 80 del segle XX estaven orientades a la reducció dels 
impactes que sobre el medi produïen les emissions contaminants els residus procedents 
del sector empresarial: protecció de la biodiversitat, millora dels tractaments de 
substàncies perilloses i contaminants a l’atmosfera, l’aigua i el sòl. La percepció de que 
els reptes ambientals evolucionen cap a una creixent complexitat significa un canvi 
d’orientació de les polítiques ambientals europees: 
 

“L’anàlisi apunta a que la comprensió i la percepció actual dels reptes 
ambientals està canviant: no poden seguir considerant-se com problemes 
independents, senzills i específics. En lloc d’això, els reptes són cada cop 
més variats i complexos, ja que formen part d’una xarxa de funcions 
interdependents i vinculades proporcionades per diferents sistemes naturals i 
socials” (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2010:17). 

 
La dècada dels anys 90 del segle XX significa una aposta per part de la UE per afegir a 
les mesures de reducció i prevenció dels efectes negatius pel medi de les emissions i 
residus contaminants, accions concretes per reduir la seva producció, augmentar el 
percentatge d’energies renovables i millorar la legislació ambiental. “A mesura que la 
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comunitat científica, les organitzacions ecologistes i la UE prenen consciencia dels 
complexos vincles entre els diversos problemes ambientals de caràcter sistèmic, 
s’estableixen mesures, a partir de la primera dècada del 2000, que comporten establir 
vincles entre els reptes ambientals i les polítiques sectorials europees: millores en les 
accions orientades a reforçar la protecció ambiental a escala mundial, implicar a tots els 
sectors econòmics en el procés de transició cap a un model de producció més sostenible, 
mesures més integrades entre els diferents àmbits polítics i territorials i la creació d’uns 
sistemes d’informació més eficients” (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2010:17). 

 
De l’anàlisi de l’informe El medi ambient a Europa. Estat i perspectives 2010 podem 
comprovar que, malgrat s’han produït avanços positius en alguns aspectes, encara es 
poden apreciar que en alguns casos com ara l’objectiu global de limitar el canvi climàtic 
a augments de temperatura per sota dels 2ºC pel conjunt del món al llarg del període 
2000-2010 és molt improbable que s’assoleixi: 
 

“Al llarg de la darrera dècada ha hagut moltes tendències encoratjadores pel 
que fa al medi ambient: les emissions de gasos d’efecte hivernacle a Europa 
s’han reduït; el percentatge de fonts d’energia renovable han augmentat; 
alguns indicadors de la contaminació atmosfèrica i de l’aigua reflecteixen 
importants millores a tota Europa, encara que això encara no s’ha traduït 
necessàriament en una bona qualitat de l’aire i de l’aigua, mentre que l’ús de 
materials i la generació de residus, encara que continua creixent, ho fa a un 
ritme més lent que el de l’economia” (Agencia Europea de Medio 
Ambiente, 2010: 15). 

 
Els resultats de les polítiques ambientals europees per tal de mitigar els efectes de la 
creixent demanda de recursos naturals a les darreres dècades ha tingut resultats 
desiguals. Tal i com s’ha comentat anteriorment, l’objectiu global de limitar l’augment 
de la temperatura de mitjana mundial per sota dels 2ºC no estaven en vies 
d’acompliment, encara que es va millorar en les emissions de gasos d’efecte hivernacle, 
en l’eficiència energètica i la progressiva implementació de fonts d’energia renovable 
(en aquests darrers casos de forma desigual en els diversos països de la UE dels 27). Tal 
i com recull l’Agencia Europea del Medio Ambiente (2010), tampoc s’havien assolit els 
diversos objectius plantejats per les successives polítiques ambientals europees en 
l’àmbit de la protecció de la natura i la biodiversitat i la degradació del sòl, encara que, 
de forma desigual, s’ha aconseguit salvaguardar i conservar els hàbitats i espècies més 
importants de la UE. Les polítiques ambientals dirigides a protegir els recursos naturals 
de l’acció contaminant de la industria són les que havien assolit un índex més elevat 
d’impacte, principalment en les accions orientades al reciclatge de residus; no tant en els 
aspectes relacionats entre la utilització de recursos respecte al creixement econòmic i 
l’explotació de l’aigua (molt desigual en funció de les polítiques locals aplicades en 
cada país), i amb un relatiu èxit en la gestió de residus mitjançant el reciclatge. Respecte 
a l’anàlisi dels progressos realitzats per l’acompliment dels objectius en medi ambient i 
salut, la UE valorà positivament la implementació de normes sobre la qualitat de les 
aigües de bany i el tractament de les aigües residuals a les zones urbanes, amb resultats 
negatius en la qualitat de l’aire a les zones urbanes (en el seu conjunt la UE no estava en 
vies d’acompliment d’aquest objectiu), la qualitat general de l’aigua (en el seu estat 
ecològic i químic) i la contaminació atmosfèrica transfronterera (en aquests darrers dos 
casos amb un progrés desigual). 
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4.2.9 La visió de la UE respecte a les tendències de futur i les prioritats en matèria 
ambiental 
 
A partir del cinquè i sisè Programes d’Acció de la Unió Europea en Matèria de Medi 
Ambient es comencen a implementar polítiques ambientals que tenen en compte el 
caràcter sistèmic dels reptes ambientals. Segons l’informe El medi ambient a Europa. 
Estat i perspectives 2010 (Agencia Europea del Medio Ambiente, 2010) les quatre àrees 
ambientals prioritàries (canvi climàtic, natura i biodiversitat, ús dels recursos naturals i 
residus i medi ambient i salut) estan interrelacionades entre si de forma cada vegada 
més complexa: 
 

- El canvi climàtic influeix sobre la resta de problemes ambientals i 
exerceixen pressions addicionals sobre la biodiversitat, principalment a 
la producció agrícola, la distribució i fenologia de plantes i animals. Al 
mateix temps, els canvis climàtics a Europa podran alterar els riscos 
actuals per la salut. 

- La naturalesa i la biodiversitat són la base de pràcticament tots els 
serveis ecosistèmics com ara la producció d’aliments, la circulació de 
nutrients i la regulació climàtica. La pèrdua de biodiversitat té efectes 
perjudicials per la salut humana. 

- L’ús dels recursos naturals i la contaminació de l’aire, l’aigua i el sòl 
pressionen sobre la natura i la biodiversitat. L’excés d’utilització dels 
combustibles fòssils i la gestió dels residus són claus pel canvi climàtic i 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle. La forma d’utilitzar els 
recursos naturals i l’eliminació de residus està directament relacionat 
amb la salut. 

- Les pressions ambientals produïdes pel canvi climàtic, la pèrdua de 
biodiversitat o la utilització dels recursos naturals estan directament 
relacionades al benestar humà i la salut. 

 
Les economies emergents reproduïen les pautes de producció i de consum que 
tradicionalment desenvolupaven els països industrialitzats, impulsades pel creixement 
de la seva població, l’increment de consumidors, l’augment de la seva superfície 
urbanitzada, la integració en els mercats internacionals i un canvi accelerat en les seves 
pautes de consum (Agencia Europea del Medio Ambiente, 2010). Les conseqüències 
mundials que aquest model de creixement tenen una influència directa en les tendències 
socials, econòmiques, polítiques i ambientals tal i com es recullen a la Figura 12. 
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Figura 12: Megatendències mundials en el medi ambient 
 

Increment de les diferències mundials en les tendències de població: Envelliment i 
creixement demogràfics i migracions 

 
Expansió de les ciutats i creixement del consum en espiral 

 
Canvis a les pautes de càrrega de malaltia mundials i en el risc de noves pandèmies 

 
Acceleració de la tecnologia 

 
Creixement econòmic continuat 

 
Canvis de poder mundials: d’un món unipolar a un món multipolar 

 
Intensificació de la competència mundial pels recursos 

 
Disminució dels recursos naturals 

 
Augment de la gravetat de les conseqüències del canvi climàtic 

 
Augment de la càrrega insostenible de contaminació ambiental 

 
Normatives de governança mundials: increment de la fragmentació, però convergència 

de resultats 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Agència Europea del Medi Ambient (2010:137) 
 
El procés de globalització de l’economia mundial i la interconnexió dels problemes 
ambientals augmenta els riscos provoquen la necessitat d’establir algunes prioritats 
ambientals emergents de cara al futur per part de la UE. Aquestes prioritats, recollides a 
l’informe El medi ambient a Europa. Estat i perspectives 2010 (Agencia Europea del 
Medio Ambiente, 2010) són: 
 

- Reforçar les prioritats ambientals actuals: millora del seguiment i de 
l’acompliment de les polítiques sectorials i ambientals per tal d’assolir la 
millora dels resultats ambientals, proporcionar estabilitat normativa i 
col·laborar en una governança més eficaç. 

- La gestió especialitzada del capital natural i dels serveis ecosistèmics: 
augmentar tant la capacitat de resiliència com l’eficàcia en la utilització 
dels recursos són dos conceptes integradors clau per afrontar les 
prioritats ambientals. 

- Una integració coherent de les consideracions ambientals en els diversos 
àmbits de les polítiques sectorials per desenvolupar una economia més 
ecològica. 

- Una transformació cap a una economia verda que abordi la viabilitat a 
llarg termini del capital natural d’Europa i la reducció de la dependència 
del capital natural fóra d’Europa.  
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Per la UE, l’eix transversal que ha de servir d’element integrador de les prioritats 
ambientals i que han de regir les seves futures estratègies ha de ser la participació de la 
ciutadania en el procés de presa de decisions. Aquesta aposta per la participació ha 
d’incloure uns canvis estructurals en les pautes de consum dels ciutadans i la implicació 
de les empreses mitjançant incentius fiscals i econòmics que ajudin a implementar un 
model més sostenible de societat.  
 
4.2.10 Una valoració crítica per part del moviment ecologista de les polítiques 
ambientals europees 
 
El moviment ecologista, considerat com aquells sectors socials i polítics amb uns 
plantejaments ambientals diferenciats respecte la política ambiental de la UE, posa en 
dubte l’eficàcia de les mesures desenvolupades per pal·liar els efectes de la degradació 
de la natura. Aquesta crítica es centra, malgrat la constatació d’alguns avenços puntuals, 
en que les mesures adoptades no han estat suficients per evitar els greus problemes 
ecològics europeus i mundials: canvi climàtic, desforestació, contaminació industrial, 
increment del consumisme... Han estat una sèrie de reformes de caràcter reformista que 
no han anat a l’arrel del problema: el canvi del model de producció i consum. Tal i com 
apunta Puig (1991), aquest reformisme cal entendre’l com els intents d’encarar alguns 
problemes ecològics o ambientals de la societat sense canviar seriosament les principals 
contradiccions i suposicions de la concepció del món actualment dominant. Aquestes 
contradiccions es basen en la impossibilitat real de compaginar un sistema de producció 
intensiu d’aliments, energia i habitatges amb viure amb harmonia amb la natura i la 
possibilitat de satisfer a tots els éssers humans les seves necessitats bàsiques.  
 
Per aquesta visió crítica amb les polítiques ambientals europees, la UE ha pretès assolir 
els objectius de producció ambiental i el desenvolupament sostenible de l’activitat 
econòmica conjuntament amb el desenvolupament de la integritat del mercat interior. 
Els principals punts negatius de la política ambiental comunitària es recullen a la Figura 
13 (Orduna,1995). 
 
Figura 13: Principals punts negatius de la política ambiental de la UE 
 
Falta de 
coherència 
política global 

Deguda en part a un mandat canviant que variava a mesura que augmentava 
l’aplicació de la política ambiental i la necessitat d’un acord unànime del 
Consell de Ministres que sovint ha obligat a compromisos polítics que han 
provocat mesures difícils d’assolir en la pràctica.  
 

Instruments 
legislatius 

Escassa diversitat dels instruments legislatius disponibles i la utilització 
preponderant de directives com instrument jurídic que han provocat 
problemes per incorporar-les a les diverses legislacions nacionals i locals 
amb procediments administratius molt diversos. 
 

PAC A més de contribuir a la degradació del medi ha generat excedents amb 
costos elevats pel pressupost comunitari sense augmentar els ingressos dels 
agricultors europeus. No s’ha assolit un equilibri més just entre l’activitat 
agrària i els recursos naturals. 
 

(Figura continua)
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Figura 13: continuació 
Política 
industrial 

Les mesures sobre medi ambient que s’han adoptat sobre la política 
industrial han estat més orientades a actuacions de caràcter legislatiu i 
sancionador que no han ajudat a fomentar la col·laboració entre 
desenvolupament econòmic i medi ambient. 
 

Energia Falta de visió de conjunt dels problemes ambientals energètics i un 
plantejament de futur que ajudés a harmonitzar creixement econòmic, un 
subministrament eficaç d’energia i un medi ambient net. 
 

Transport 
 

La política de transport de la UE, principalment a les grans àrees urbanes i 
industrials, ha produït una situació de desequilibri traduït en un flux 
desproporcionat del transport per carretera, un tràfic i una congestió 
excessius, una planificació d’infraestructures descoordinades i una utilització 
poc eficaç de la capacitat de transport.  
 

Turisme La gran evolució del sector turístic, principalment a les zones del sud de la 
UE, ha tingut greus repercussions pel medi a causa de la gran pressió que ha 
exercit sobre els hàbitats, el sòl de la costa i la muntanya, sobre els recursos 
hídrics degut a la proliferació de plantes de tractament d’aigües residuals. 
Les zones costes s’enfronten a greus problemes que no han estat regulades 
d’una forma efectiva per la UE, a causa de la importància del sector turístic.  
 

Globalitat de la 
problemàtica 
ambiental 

Si bé la política ambiental de la UE ha evolucionat cap a l’acceptació 
general del tractament dels problemes ecològics de caràcter global com ara 
el canvi climàtic, la desaparició de la capa d’ozó o la pèrdua de biodiversitat 
que amenacen l’equilibri del planeta; no hi ha hagut una renúncia per part 
dels països del Nord als beneficis que obtenen de la sistemàtica 
descapitalització de les economies del Sud, facilitant l’accés a les 
tecnologies avançades que monopolitzen i no han posat límit al 
malbaratament dels recursos naturals dels països en desenvolupament. 
 

Cooperació 
internacional 

La política de cooperació internacional i l’ajut al desenvolupament per part 
de la UE ha estat insuficients per equilibrar les condicions socials i 
ecològiques dels països menys desenvolupats.  
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de Orduna (1995) 
 
Per la línia de pensament crític amb la política ambiental de la UE, aquesta no ha servit 
per corregir la falta d’equitat social i ecològica entre els països desenvolupats i els 
pobles del Sud degut al pes del deute externa i les fluctuacions econòmiques i financeres 
mundials. Aquesta situació ha provocat al llarg del desenvolupament de la política 
ambiental de la UE tensions entre el Nord i el Sud ja que els països europeus han pogut 
utilitzar la plataforma comunitària per condicionar l’agenda econòmica i ambiental dels 
països en desenvolupament. Tensions que s’han estès als propis interessos dels països 
integrants de la UE: 
 

“L’escenari de la política mediambiental comunitària es caracteritza així per 
la seva creixent conflictivitat, tant perquè aquesta política afecta a d’altres, 
com la comercial, que són bàsiques en la construcció del mercat únic, com 
perquè rep fons, cada vegada més substancials, que són objecte de disputa 
per diferents països” (Aguilar, 1997:58). 
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Segons Aguilar (1997), la influència del poder econòmic en les polítiques ambientals de 
la UE es mostra en el model de presa de decisions que en matèria ambiental s’ha anat 
consolidant al llarg del procés d’aplicació dels diversos Programes d’Acció. Si bé en un 
principi la Comissió Europea havia de proposar, elaborar i posteriorment controlar les 
polítiques comunitàries, aquesta ha anat perdent força a favor del Consell. Aquest ha 
funcionat com element de defensa dels interessos de salvaguardar la seva sobirania i els 
interessos dels estats amb més poder de decisió (RFA i França) de la UE en 
determinades polítiques. En la pràctica el procés de decisió en temes ambientals ha estat 
influenciat per la Comissió en el moment de la redacció dels esborranys de directives 
mitjançant la possibilitat de convocar a experts independents i dels estats membres 
relacionats amb els grans poders industrials: 
 

“Els països disposen llavors d’una possibilitat d’influir indirectament en 
l’esborrany, que depèn del tipus d’expertesa que puguin oferir i del número 
d’experts qualificats amb el que compten. Aquests experts (generalment 
vinculats a grups industrials que detecten, pràcticament el monopoli del 
coneixement tecnològic mediambiental in situ, i que inverteixen grans 
quantitats de diner en I+D) són un element primordial, tant a nivell nacional 
com comunitari, en l’elaboració de la política de medi ambient” (Aguilar, 
1997:92-93). 

 
La importància dels experts en temes ambientals es reflecteix també en la Secció per a 
la Protecció del Medi Ambient, Salut Pública i Assumptes del Consumidor,201 on la 
Secció de Medi Ambient pot comptar amb l’assessorament de tres experts nacionals que 
tenen veu, però no vot, en el debat de les propostes ambientals. En Consell de Ministres 
de Medi Ambient202 pot aprovar una directiva ambiental directament excepte si aquesta 
té implicacions econòmiques i/o comercials. En aquest aspecte, segons Aguilar (1997), 
la importància de la RFA ha estat clau per la implementació de les polítiques ambientals 
de la UE. En la pràctica, els països amb més poder de decisió a la UE apliquen mesures 
ambientals nacionals sense l’aprovació de les comunitats internacionals establint, 
d’aquesta manera, un exemple que posteriorment serà aplicat per la resta de països i 
condicionant la pròpia política ambiental europea. La influència de la RFA en el disseny 
i implementació de les polítiques ambientals europees s’ha concretat en nombrosos 
principis rectors de la protecció del medi ambient que s’havien aplicat a nivells nacional 
com ara el Primer Programa Comunitari de Medi Ambient (1973-1976), inspirat en el 
Programa Mediambiental de la RFA (1971), els principis de “qui contamina paga”, 
principis de subsidiarietat, principis de prevenció i cooperació, reducció de residus...: 
 

“Al marge d’aquests casos específics, l’empremta alemanya en la política 
mediambiental de la UE es reflecteix, sobre tot, en tres temes generals: el 

                                                 
201 En el procés d’elaboració d’una directiva europea, quan la Comissió s’encarrega de perfeccionar el seu 
esborrany, s’envia la proposta al Parlament Europeu i al Comitè Econòmic i Social. En el Parlament 
existeix un Comitè de Medi Ambient, Salut Pública i Protecció del Consumidor, que analitza els 
esborranys mediambientals, mentre que en el Comitè Econòmic i Social existeix una Secció per a la 
Protecció del Medi Ambient, Salut Pública i Assumptes del Consumidor, amb la mateixa funció (Aguilar, 
1997). 
202 El Consell de Ministres de Medi Ambient es reuneix tres o quatre vegades l’any per tractar i decidir 
(per majoria qualificada) les directives relacionades amb el medi ambient. La fase de decisió del Consell 
de Ministres de Medi Ambient inicia la fase de decisió quan rep la proposta directiva modificada pel 
Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea (COREPER). 
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canvi dels principis rectors de la protecció atmosfèrica comunitària, arran de 
l’aprovació de la directiva 88/609 sobre grans centrals tèrmiques; la 
regulació dels productes químics amb efectes nocius sobre el medi ambient, 
i el paper dels experts en les diferents fases del procés de negociació de la 
política” (Aguilar, 1997:98). 

 
El model ambiental europeu s’ha basat, segons el plantejament crític, en un desigual 
protagonisme en la definició de les polítiques ambientals entre els seus estats membres 
que ha tingut com a resultat una orientació a prioritzar els problemes ecològics dels 
països del Nord d’Europa (principalment RFA, Països Baixos i Dinamarca) enfront dels 
interessos dels països del Sud. Els sistemes de decisió han afavorit (principalment fins 
l’aprovació del Tractat de Maastricht en 1992) la proliferació de conflictes entre els 
països del Nord d’Europa, favorables a la imposició uniforme d’estrictes polítiques 
ambientals i els països del Sud d’Europa partidaris de tenir en compte les 
circumstàncies específiques dels seus ecosistemes. 
 
4.3 EL MOVIMENT ECOLOGISTA: ALTERNATIVES AL MODEL 
INSTITUCIONAL AMBIENTAL 

  
L’ecologisme és un moviment social que al llarg de la seva evolució ha comptat amb 
multitud d’organitzacions i col·lectius que han configurat un procés de denúncia i 
d’elaboració de propostes alternatives enfront els greus problemes ambientals i els 
interessos dels grans grups econòmics i industrials, causants de la degradació ambiental 
de la natura. Es basa en la reivindicació de la necessitat de donar a conèixer el fet que el 
sistema econòmic, social i polític capitalista condueix a un progressiu deteriorament de 
les condicions de vida i amenaça la pròpia continuïtat del planeta a llarg termini.  
 
L’ecologisme ha aconseguit crear un espai de debat i de conscienciació entre la 
ciutadania que ha servit per impulsar el desenvolupament de les polítiques públiques 
ambientals des d’una perspectiva global dels problemes ambientals. Aquests obeeixen a 
causes profundes relacionades amb la interdependència entre tots els fenòmens que 
tenen lloc a la natura i al fet que tant les persones com les societats són dependents dels 
processos cíclics de la natura: 
 

“L’ecologisme constitueix tota una filosofia de vida sobre les relacions dels 
éssers humans entre sí i amb el seu medi ambient, i suposa una cultura de la 
sostenibilitat basada en la solidaritat i la dependència amb la resta dels 
pobles i amb la resta de la biosfera” (Granados, 2010:129). 
 

La conscienciació ecològica ha servit per impulsar canvis individuals i col·lectius basats 
en el respecte a la vida i la defensa de la riquesa i diversitat de la vida, excepte per 
satisfer les seves necessitats bàsiques de supervivència. Les propostes ecologistes 
plantegen la necessitat d’un canvi de paradigma que ha de desenvolupar sistemes 
econòmics i productius compatibles amb la biosfera.  
 
4.3.1 Què s’entén per moviment social? 
 
El terme moviment social es va generalitzà després de la Revolució Francesa de 1789, i 
posteriorment a les revolucions europees de 1848. “Es va aplicar principalment al 
moviment obrer, que va inspirà el concepte de moviment social com un agent col·lectiu 
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que intervé en el procés de transformació social, promovent canvis o oposant-se a ells” 
(Riechmann i Fernández Buey: 1995: 47). 
 
Una primera aproximació a la definició d’un moviment social seria la interpretació de 
que és un agent col·lectiu que té com a objectiu principal el procés de transformació 
social provocant canvis estructurals. Tal i com apunta Javaloy (1990), poden destacar 
tres elements essencials en els moviments socials: 
 

- Es tracta d’una col·lectivitat, un grup relativament desorganitzat en el 
que existeix interacció i sentit de la unitat i en el que es desenvolupa un 
comportament col·lectiu, no institucional. 

- Actua amb continuïtat, no limita la seva activitat a un episodi en un 
àmbit temporal concret, sinó que desenvolupa una història; això implica 
un cert grau d’organització o d’estratègia, a la vegada que conté una 
continuïtat de la identitat grupal, malgrat canviïn els components del 
moviment. 

- Té com a objectiu el canvi social, o bé la resistència a ell, no tant sols 
solucionar les necessitats dels seus membres. 

 
En el concepte de moviment social s’integren una gran diversitat de plantejaments 
sovint contraposats en els seus interessos i objectius: moviment obrer (amb diferents 
plantejaments ideològics com ara el socialdemòcrata, anarquista, comunista...), els 
moviments regionalistes, moviments feixistes i nacionalista alemany, el feminisme, els 
moviments d’ajuda mútua d’Amèrica Llatina, el pacifisme, l’ecologisme... Tots aquests 
moviments socials han estat importants agents de transformació social malgrat les seves 
diferències ideològiques.  
 
Els moviments socials són mobilitzadors, entenen per mobilització l’activació de 
recursos per assolir els seus objectius de canvi social. Els mecanismes de lluita dels 
moviments socials es basen en l’activisme, la cerca de recolzament actiu dels membres 
de la societat descontents amb la situació actual i la proposta de solucions alternatives al 
model social predominant. Tal i com apunten Riechmann i Fernández Buey (1995), en 
funció de les característiques més rellevants dels moviments socials podem considerar 
una sèrie de factors que els distingeixen clarament: 
 

- Constitueixen un fenomen social estructurat que es basen en una situació 
de descontent determinada que s’intenten modificar mitjançant l’acció 
col·lectiva. En aquesta línia, la contradicció entre l’industrialsme i la 
preservació de la biosfera es troba en l’origen del sorgiment del 
moviment ecologista.  

- Són un fenomen històric: pot argumentar-se que a cada període històric 
correspon un tipus de moviment social diferenciat, amb diverses formes 
de mobilització i d’acció. 

- Constitueixen un fenomen de diferenciació social: és molt difícil que un 
moviment social intenti i assoleixi mobilitzacions en diversos àmbits i 
especialitats. 

- Els moderns moviments socials poden dividir-se en dos grans grups: amb 
orientació de poder (que intenten transformar principalment els 
subsistemes polítics o socioeconòmics, ja sigui conquerint el poder 
polític o aconseguint concessions) i els moviments amb orientació 
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cultural (que es centren en el sistema sociocultural, intentant transformar 
l’individu i les relacions socials). 

 
Els nous moviments socials apareixen en un context històric marcat per l’inici del 
moviment antiautoritari estudiantil de maig del 68 i que significarà el sorgiment de 
diverses formes d’emancipació que tenen com a objectiu de recuperar la seva sobirania 
existencial, el poder d’autodeterminar la seva vida i amb l’objectiu comú de canviar la 
societat: el moviment feminista, el moviment antinuclear, el moviment ecologista, el 
pacifisme... (Gorz, 1978). Es tracta d’un moviment global que a finals de la dècada dels 
anys 60 del segle XX iniciarà un procés de mobilitzacions que tindran una influència 
clau en la configuració del moviment ecologista: les protestes estudiantils a París, les 
marxes pels drets civils i contra la discriminació racials, la protest contra la guerra del 
Vietnam als Estats Units, la creació dels primers grups ecologistes (Die Grünen) i 
ecopacifistes basats en la desobediència civil a la RFA... 
 
Diversos factors incidiran en el desenvolupament dels nous moviments socials: la fi del 
procés de creixement econòmic accelerat després de la Segona Guerra Mundial, 
l’expansió demogràfica en els països industrialitzats, l’augment del número d’estudiants 
amb formació superior que consolidarà un moviment estudiantil crític amb el sistema 
econòmic i polític dominant, les noves exigències tecnològiques del sistema capitalista 
(principalment en l’energia nuclear)... Són moviments formats per joves amb formació 
universitària que, al marge de plantejar una crítica al sistema, plantejaran propostes 
alternatives i innovadores socialment basades en noves estructures d’organització social.  
 
Tal i com apunten Dalton i Küchler (1992), aquests nous moviments socials no han 
desenvolupat una ideologia comú estructurada sinó aspectes genèrics sobre els seus 
objectius finals. Existeix essencialment un vincle ideològic que uneix als membres del 
nucli dels moviments pacifistes, ecologistes i feministes que tenen dues característiques 
comunes: una crítica humanista al sistema i la cultura predominant, en particular una 
preocupació per les amenaces que es planen sobre el futur de l’espècie humana; i la 
resolució de lluitar per un món millor, amb poca o cap propensió de refugi espiritual. 
Per Dalton i Küchler (1992), aquests nous moviments socials tenen les següents 
característiques comuns: 
 

- Tendeixen a situar-se en l’esfera sociocultural amb un marcat caràcter 
antiestatal, a favor de la societat civil, inclosos els desitjos de destruir el 
poder estatal. 

- Tenen una orientació antimodernista: no comparteixen la creença en el 
progrés entès com a desenvolupament material, ni creuen en la capacitat 
de l’ésser humà per modelar i recrear indefinidament les condicions de la 
seva pròpia existència per mitjà de la ciència i de la tecnologia. La 
tecnologia es converteix en una font de risc i d’incertesa en la societat 
industrial avançada. És per aquest motiu, que es plantegen alternatives 
que es basen en un procés de desindustralització o d’industrialització 
alternativa, processos de descentralització en la presa de decisions o de 
recuperació de la iniciativa de la societat civil.  

- Estan formats per una composició social heterogènia, però en la que 
predomina un grup social: els professionals dels serveis socials i 
culturals, especialment procedents de les noves capes mitjanes no 
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directament implicades en la producció (educació, salut, treball social, art 
i comunicació). 

- Plantegen objectius i estratègies d’acció molt diferenciats: la solució dels 
problemes socials bàsics es plantegen des d’un enfocament global davant 
la impossibilitat de resoldre’ls transformat un sol factor. 

- Desenvolupen una estructura organitzativa descentralitzada i 
antijeràrquica, en forma de xarxa o de connexió de xarxes, amb un nivell 
baix d’institucionalització i professionalització amb una desconfiança 
tant envers la burocràcia com dels líders carismàtics. 

- Es caracteritzen per una politització de la vida quotidiana i de l’àmbit 
privat, amb un intent de desenvolupar formes alternatives de 
convivència, producció i consum mitjançant la transformació en el 
procés de la ciutadania.  

- Utilitzen mètodes d’acció col·lectiva no convencionals, com ara la 
desobediència civil, la resistència passiva, l’acció directa amb forts 
elements expressius o d’atracció pública, manifestacions de masses amb 
un notable component lúdic.  

 
En conjunt, els nous moviments socials poden interpretar-se com una expressió d’una 
crisi de civilització davant la incapacitat del sistema econòmic, social i polític de 
resoldre les desigualtats, la pobresa i els problemes ecològics generats per 
l’industrialisme i de la falta de representativitat de la ciutadania en la presa de decisions. 
Els nous moviments socials posen de manifest les carències i els límits de la societat. 
Són límits socials, culturals i ecològics que el sistema capitalista no té en compte ja que 
per aquest el creixement és il·limitat i infinit. Les propostes de canvi de societat que es 
proposen des dels moviments socials es basen en una societat descentralitzada, formada 
per unitats autònomes federades, que utilitzen recursos locals de forma no intensiva, en 
equilibri amb la natura, amb una forta capacitat d’autobastiment i independència 
respecte l’exterior. Aquest nou plantejament de societat es centra amb un model 
alternatiu de vida sense opressió, basat en l’austeritat i la solidaritat, sense patriarcat, 
amb relacions humanes lliures i no jeràrquiques. 
 
4.3.2 Associacionisme i moviments socials 
 
Si entenem els moviments socials com un grup de persones que plantegen una 
alternativa que aspira a desenvolupar altres valors que estan organitzades de forma 
estable, es pot establir una relació directa amb les associacions. Segons Alberich (1993), 
una associació es pot definir per agrupacions de persones constituïdes per realitzar una 
activitat col·lectiva, d’una forma estable, sense finalitat de lucre i independents, al 
menys formalment, de l’Estat i dels partits polítics.  
 
Moltes associacions es poden considerar com a fruit de la cristal·lització d’un moviment 
social, encara que pot existir associació i associacionisme sense que existeixi moviment 
social (com és el cas d’aquelles associacions que realitzen activitats estables i no 
realitzen una acció col·lectiva enfront l’aparell institucional ni es plantegen aquesta 
possibilitat) i pot existir un moviment social sense que sigui una associació. Una de les 
principals característiques de les associacions de la societat civil és la seva permeabilitat 
a la vida real: poden plantejar posicions considerades progressistes o conservadores i 
fins i tot poden plantejar mobilitzacions que incloguin aspectes socials que no impliquin 
un canvi del sistema. Actuen com a intermediaris de les activitats socials que no són 
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exclusives de l’Estat mitjançant la col·laboració entre el voluntariat i els professionals 
per cobrir les necessitats dels col·lectius en situació de risc.  
 
El creixement de l’associacionisme a les societats industrials pot explicar-se pel 
progressiu distanciament entre les institucions (en el sentit de models de comportament 
oficials i vinculants de forma obligatòria) i ciutadans. S’està produint un progressiu 
distanciament entre les administracions públiques, religioses o sindicals i una ciutadania 
que demana nous espais de participació social que els troba en l’anomenat Tercer 
Sector.203 Desenvolupen noves formes de participació davant la falta de representació 
política que el ciutadà sent actualment. Aquestes organitzacions socials proporcionen la 
integració social que els governs i els partits polítics no poden donar no poden donar. 
 
Segons Mezzana (1994), s’està modificant la concepció de les relacions entre estat i 
societat civil. El ciutadà ja no accepta està tancat en l’abstracció del contracte social i en 
una legitimitat reconeguda des de l’autoritat estatal. Crea altres espais de vida en la 
dimensió local, per una banda elaborant noves formes de participació i de democràcia 
(una democràcia local), i per altra banda, imposant inèdites regles de comunicació entre 
administradors i ciutadans. Les organitzacions socials no són un contrapoder, però no 
obstant exerceixen poder mitjançant el poder de convocatòria, d’innovació i 
d’experimentació social. En conjunt, podem dir que les organitzacions socials no són en 
si mateixes un poder alternatiu; més aviat un poder que els ciutadans poden exercir, 
mantenint una doble actitud: una essencial lleialtat al sistema democràtic, però també 
una profunda desconfiança respecte la possibilitat de que l’Estat resolgui per si sol els 
seus problemes. Actitud que els porta a actuar per compte pròpia, tal i com passa, per 
exemple, en una ampli ventall d’organitzacions que van des de les que es preocupen de 
solucionar els problemes socials i de garantir els serveis que les autoritats no poden 
solucionar o assegurar (centres d’iniciativa contra l’atur, la marginació o la pobresa), 
aquelles que es preocupen per vetllar pels drets dels ciutadans davant els possibles 
abusos de l’Estat, i les organitzacions que plantegen oposició a les polítiques públiques i 
propostes alternatives i innovadores davant situacions que amenacen a la col·lectivitat 
(com ara el moviment ecologista). 
 
Les organitzacions socials tenen un paper clau com a element de cohesió social que té 
com a principals característiques: 
 

- Un redescobriment dels àmbits de realització individual davant el 
convenciment que els problemes socials, a causa de la seva complexitat 
(augment de les desigualtats socials, l’envelliment de la població, les 
crisis ecològiques globals, la immigració, la necessitat de crear nous 
espais de participació ciutadana...), no tant sols se’ls hi ha de donar una 
resposta des de les administracions públiques sinó que necessiten de la 
implicació del sector social i de les empreses (l’anomenada societat 
relacional). 

- El sector social constitueix un nou canal de participació per la ciutadania. 
El voluntariat, els associats, professionals i donants troben en aquestes 

                                                 
203 El concepte de Tercer Sector sorgeix de la necessitat de diferenciar el sector privat i el sector públic. 
Inclou a les organitzacions amb personalitat jurídica que no tenen ànim de lucre i que, per tant, 
reinverteixen els seus beneficis en la pròpia activitat social, que són de titularitat privada i que estan 
constituïdes per prestar un servei que millori o mantingui la qualitat de vida de la societat. És el cas de les 
fundacions, cooperatives d’iniciativa social, empreses d’inserció, entitats religioses... 
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organitzacions socials un espai on poden expressar la seva voluntat de 
canvi o millora social. Aquesta mobilització assegura un nivell de 
representativitat molt elevat i permet orientar les polítiques i serveis 
prestats per l’administració pública a les necessitats reals de la 
ciutadania. Són “escoles de democràcia activa, en les que els seus 
membres experimenten noves formes de participació social i aprenen i 
maduren nous processos d’intervenció i reflexió. 

- És un element clau en l’aportació de valors i creador de debat social. 
Aporten valors com ara l’altruisme, la participació, la solidaritat, la 
justícia... Valors que han incorporat de forma progressiva les 
administracions públiques o les empreses privades (l’anomenada 
Responsabilitat Social Corporativa (RSC).204 Són impulsores de debats 
socials, una consciencia col·lectiva que facilita el debat respecte aquelles 
actuacions del conjunt de la ciutadania, de les administracions públiques 
o de les empreses privades que són qüestionables des d’una determinada 
escala de valors.  

- Facilitador de la integració social dels col·lectius en situació de risc, 
mitjançant la prestació de serveis, però també com a impulsor de grups 
de referència (grups que comparteixen una determinada problemàtica o 
circumstància social) el sector no lucratiu és un mitjà fonamental 
d’integració social.  

  
4.3.3 La relació entre els nous moviments socials (pacifisme, ecofeminisme, 
moviments de resistència global) i l’ecologisme 
 
L’ecologisme, el feminisme i el pacifisme tenen el seu origen en els processos de lluites 
i protestes promogudes pel moviment estudiantil a la dècada dels seixanta del segle XX 
en un context d’un fort creixement econòmic i de la generalització de l’ensenyament 
universitari (Fernández Buey, 2004). Segons Pont (1998a), el procés planetari de 
transformació i de reestructuració social produïda a finals del segle XX i l’aparició de 
nous problemes socials o l’agreujament dels ja existents de caràcter ecològic, energètic, 
de desigualtat de gènere, bèl·lic, desigualtat econòmica, de les relacions entre els països 
avançats del Nord i els empobrits del Sud..., comporta noves formes de mobilització 
social i d’acció col·lectiva que intenten donar solució als nous reptes als que s’enfronta 
la societat.  
 
Els moviments socials d’acció col·lectiva i reivindicativa són crítics amb la societat 
capitalista i amb el socialisme soviètic que han conservat el seu caràcter de resistència al 
sistema: 
 

“En el seu origen van ser bàsicament moviments antiautoritaris, 
antiburocràtics, antimilitaristes, antiimperialistes, antiproductivistes, 
antipatriarcals; i, per extensió, van ser també alhora anticapitalistes 

                                                 
204 “La RSC és una política d’empresa segons la qual una organització incorpora estratègicament en els 
seus processos de creació de valor els interessos i inquietuds dels agents que legítimament prenen part en 
el seu interès (accionistes, treballadors, clients, ciutadans, proveïdors, finançadors, reguladors, agents 
socials, organitzacions socials...) i específicament un compromís amb la sostenibilitat global (ambiental, 
social, econòmica). També es pot anomenar com Responsabilitat Social Empresarial (RSE)”. 
 Josep Maria Canyelles. La RSE es un estilo y una estrategia: 
http://www.tupatrocinio.com/noticia.cfm?noticia=554 (consultat 25/10/2010).  



La integració institucional, social i política com a resposta a les crisis ecològiques globals 
 

 172 

(entenent per anticapitalisme la seva oposició crítica al complex 
industrial/patriarcal/militar de l’industrialisme productivista de l’època) i 
antisocialistes (entenent per antisocialisme, bàsicament, el model soviètic de 
socialisme existent a l’URSS, no el socialisme com a ideal o com a 
moviment)” (Fernández Buey, 2004:22). 

 
Tal i com apunta Pont (1998b), recollint les aportacions de Jürgen Habermas, el 
sorgiment dels moviments socials com ara el pacifisme, el feminisme, els moviments de 
resistència global i l’ecologisme es produeix a les societats occidentals com a resposta a 
l’aparició de nous conflictes molt diferents dels tradicionals. El procés de globalització 
econòmica i social produeix situacions de desigualtat o de marginació de determinats 
sectors que no poden expressar-se a través de les institucions (partits polítics, 
associacions i sindicats) que tradicionalment canalitzaven les inquietuds dels col·lectius 
afectats. L’estat del benestar ja no pot donar resposta a les noves demandes i amenaces 
cada vegada més complexes. Els problemes ecològics, la complexitat de les relacions 
internacionals, la falta de consistència del model econòmic i social generen nous 
conflictes que no poden ser solucionats pel sistema. 
 
Segons Pont (1998b), Habermas distingeix entre moviments de resistència i replec205 
entre els que s’inclouen el moviment antinuclear, el moviment ecologista, el moviment 
per a la pau i el moviment alternatiu; i els moviments emancipatius206 que inclouen el 
moviment feminista i el moviment en pro dels drets civils. Els moviments de resistència 
els divideix en funció de dos criteris: els que comporten una actitud d’autodefensa que 
tindrien com a finalitat primordial la lluita contra l’amenaça dels grans projectes tècnics 
dels que hi formarien part els moviments autonomistes i regionalistes europeus; i els 
que comporten una actitud defensiva, entre els quals s’inclourien els que mantenen una 
crítica al creixement (moviment ecologista i el moviment per la pau).  
 
El procés de desenvolupament de l’acció reivindicativa del moviment per la pau, el 
feminisme, l’ecologisme i el moviment de resistència global es caracteritza per la seva 
voluntat de transformació social. Segons Denche i Alguacil (1993), aquest model basat 
en l’acció directa i de lluita enfront les desigualtats provocades pel sistema capitalista es 
manté fins la dècada dels anys vuitanta del segle XX quan es consoliden noves formes 
de participació política de caire més institucional que faciliten la canalització de les 
inquietuds dels col·lectius alternatius. Per Alonso (1993), una gran part de les propostes 
alternatives d’aquets moviments socials són recollides pels partits polítics ja sigui en els 
seus programes electorals, a través de la creació de nous partits polítics de caràcter més 
o menys alternatius o mitjançant la incorporació dels seus plantejaments a les polítiques 
públiques estatals. Es produeix un procés de desestructuració i d’institucionalització 
d’aquests moviments socials: 
 

“Posteriorment el desenvolupament en un marc democràtic ofereix un nou 
marc legal que canalitza i reglamenta la participació. Es produeix un traspàs 
de líders ciutadans cap a les institucions (aparells de partits i 
administracions) i es generen expectatives fictícies, que van derivant cap a 

                                                 
205 Per moviments de resistència i replec Habermas entén els moviments en favor del manteniment de 
possessió tradicional i social (Pont,1998b).  
206 Per moviments emancipatius Habermas entén els moviments que, dins de la tradició burgesa i de 
l’orientació socialista, responen a la reestructuració de les formes i possibilitats de participació en els 
aspectes polítics i en els béns materials disponibles en una societat (Pont, 1998b).  
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una pèrdua de referents i sentits a la pròpia existència de les iniciatives 
ciutadanes. Això es retroalimenta en el propi procés de crisi econòmica que 
provoca l’inici d’una profunda polarització social i una descomposició dels 
moviments urbans tradicionals” (Denche i Alguacil, 1993:90). 

 
Es produeix una situació de desregulació i flexibilització imposada pel model econòmic 
de mercat que ha dissolt els vincles socials que ha motivat la incapacitat de generar 
identitats enfront l’individualisme, la massificació comunicativa i el capitalisme 
ultraconsumista (Alonso, 1993). Aquest procés de desmobilització social ha significat 
que l’acció reivindicativa que propugnaven els moviments socials es transformi en una 
lluita més de caire defensiu a nivell local i sectorial davant els problemes globals: 
 

“D’aquesta manera, els nous moviments socials de caràcter més actiu i 
expressiu (ecologistes, pacifistes o de defensa de la sexualitat, per exemple) 
han passat a un estat reactiu i defensiu de dramàtica resistència, quasi in 
extremis a desafiaments civilitzatoris davant els que s’ha de protestar per 
por imminent de col·lapse irreversible de caràcter ecològic, bèl·lic o social 
(les protestes davant la destrucció de la capa d’ozó, la Guerra del Golf 
Pèrsic o la marginació dels malats de SIDA han estat bona prova d’això)” 
(Alonso, 1993:12). 

 
Segons Fernández Buey (2004), la interrelació entre els moviments ecologista, 
feminista i pacifista es consolida a partir de 1980 amb el predomini de la corrent 
conservadora neoliberal (tatcherisme i reaganisme) en un context marcat per l’augment 
de la carrera armamentística nuclear promoguda pels EUA i l’Organització del Tractat 
de l’Atlàntic Nord (OTAN). Una gran part dels militants del moviment ecologista van 
passar a col·laborar en els moviments anti-OTAN i en les organitzacions antimilitaristes 
i pacifistes. L’ecopacifisme neix com a resposta a l’amenaça bèl·lica que es basava en 
l’armament nuclear com a instrument de pressió mútua entre les dos grans potències. El 
feminisme es va incorporar a aquesta col·laboració entre els moviments socials en gran 
part per la influència de les reflexions d’origen feminista sobre els valors predominants 
a la societat, principalment a la vida quotidiana, l’educació dels sentiments i la 
necessitat de superar les diferències de gènere i aconseguir la igualtat. Aquesta 
influència del feminisme queda palesa en el discurs i les manifestacions antimilitaristes 
i enfront de l’energia nuclear. 
 
A finals de la dècada dels anys noranta del segle XX, sorgeixen noves formes de 
participació ciutadana que des d’una perspectiva multidisciplinària s’oposa al procés de 
globalització econòmica formada per diversos moviments i organitzacions socials de 
diverses procedències: defensa dels drets humans (Amnistia Internacional), defensa dels 
drets ambientals (Greenpeace), el moviment antinuclear, moviments feministes... 
Segons Oliveres (2002), a les manifestacions i contracimeres de Seattle (1999), Davos 
(1999), Praga (2000), Porto Alegre (2001) o Gènova (2001) es va consolidar una nova 
forma de protesta en la que diverses organitzacions socials prenen part activa davant el 
que s’anomea globalització irresponsable. L’anomenat moviment antiglobalització és un 
moviment complex que manté l’oposició crítica al model capitalista de societat respecte 
als governs, partits polítics i sindicats i que està format per diverses corrents i 
tendències alternatives: 
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“El denominat moviment antiglobalització és pròpiament un moviment de 
resistència global, un moviment de moviments, en el qual es pot considerar 
superada la distinció anterior entre vells i nous moviments socials, ja que hi 
concorren sindicats i partits polítics d’esquerra, organitzacions ecologistes, 
pacifistes i feministes, associacions indigenistes, antiracistes i grups de 
ciutadans que posen l’èmfasi en la defensa dels drets humans, dels drets 
socials i dels drets civils” (Fernández Buey, 2004:37). 

 
4.3.3.1 El moviment per la pau i l’ecologisme 
 
La no-violència té els seus orígens en les tradicions mil·lenàries orientals que promou la 
resolució dels conflictes de forma pacífica i constitueix una forma de lluita política per 
canviar la societat. Diversos líders de la no-violència s’han basat en el principi de 
desobediència i no cooperació per assolir els seus objectius polítics i socials: Lev 
Nikolajevic Tolstoi (1828-1910), denunciant el paper de l’exèrcit i de la societat 
industrial; Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), promovent la no-violència 
contra el colonialisme britànic; Martin Luther King (1929-1968), liderant el moviment 
pels drets humans dels negres als EUA.  
 
Després de la Segona Guerra Mundial (1939-1945), el món occidental va conèixer una 
etapa política coneguda com la “Guerra Freda”, caracteritzada per les tenses relacions 
entre els EUA i l’URSS que finalitzà amb l’enfonsament dels règims de l’Europa de 
l’Est a finals dels anys vuitanta i principis dels noranta del segle XX. Es produeix una 
situació de mútua destrucció assegurada caracteritzada per l’enfrontament ideològic i 
l’absència de diàleg respecte al control d’armaments: 
 

“Les característiques principals de la Guerra Freda van ser: l’hegemonia 
dels EUA i l’URSS en les seves respectives aliances militars (OTAN i Pacte 
de Varsòvia); una enorme acumulació d’armes de destrucció massiva i 
l’adopció de polítiques de dissuasió nuclear, possibilitat que va estar present 
en diverses ocasions (guerra de Corea entre 1950 i 1953, crisi dels míssils 
cubans el 1962, etc.); en el centre del sistema internacional, la Guerra Freda 
s’acompanya de guerres brutals a l’àrea geogràficament exterior a l’OTAN i 
al Pacte de Varsòvia entre els aliats respectius de les superpotències, que 
rebien suport econòmic i militar d’aquestes perquè ambdues volien ampliar 
les seves àrees d’influència per competir pel domini en el sistema 
internacional” (Prat, 2004a:162). 
 

En aquest context de creixement de la cursa armamentística les despeses militars van 
créixer en base a arguments econòmics, polítics i ideològics, i científics. Les 
investigacions militars s’allunyen considerablement de les necessitats de la societat civil 
al mateix temps que la pobresa creix a molts indrets del món. La fabricació d’armament 
provoca un desgast dels recursos naturals limitats, principalment pel que fa a minerals i 
metalls valuosos pel desenvolupament de la indústria militar moderna: bauxita, titani, 
coure, plom, zinc, níquel... Aquesta situació s’agreuja amb la gran desproporció existent 
entre la seguritat i la quantitat d’armament del que disposen la majoria de països tant 
occidentals com de l’anomenat Tercer Món.  
 
L’amenaça nuclear i el perill de repetir l’experiència d’Hiroshima i Nagasaki de la 
Segona Guerra Mundial, facilita el desenvolupament d’un moviment de caràcter 



La integració institucional, social i política com a resposta a les crisis ecològiques globals 

 175

pacifista que de forma progressiva consolida una alternativa més o menys unitària 
d’oposició a la carrera armamentista i als conflictes bèl·lics. Pensadors com Bertrand 
Rusell (1872-1970), Jean Paul Sartre (1905-1980) o Joan Galtung plantegen alternatives 
per la pau i el desarmament i ajuden a configurar un cos teòric que va ajudar a 
desenvolupar el moviment per la pau als Estats Units, Japó i Europa a mesura que el 
perill d’un conflicte d’abast mundial prenia força: 
 

“Durant la Guerra Freda es va desenvolupar el moviment per la pau, el 
desarmament, la desnuclearització i la desaparició de les aliances militars en 
diversos països occidentals (als EUA, a l’Europa occidental i al Japó), 
sobretot en els períodes en els quals les poblacions percebien un perill de 
guerra mundial o quan els efectes d’algunes guerres eren especialment 
estremidors, com en la guerra del Vietnam. A mesura que s’accelerava la 
cursa d’armaments nuclears, es produïen reaccions dels grups pacifistes, 
d’un grup ampli de científics i d’una gran quantitat de ciutadans. Va ser 
especialment massiva la resposta pacifista a la instal·lació dels 
euromíssils207 a principis dels anys vuitanta, en plena Segona Guerra 
Freda”208 (Prat, 2004a:165). 

 
Els efectes ambientals de la Guerra Freda provocats per l’acció militar dels exercits són 
incalculables. Segons McNeill i Painter (2002) la construcció de grans complexos 
navals i militars; dipòsits de municions i de combustibles, de ports, aeroports, habitatges 
pel personal militar; i el transport de naus, vehicles de combat i d’aprovisionament arreu 
del món generen grans quantitats de deixalles tòxiques, incloent olis i dissolvents 
utilitzats, PCB (bifenils policlorats), àcids de bateries, tetracloroetà i deixalles de níquel. 
Però els efectes ambientals per perillosos i duradors són els associats al programa 
d’armes atòmiques i les proves i emissions deliberades de radiacions al medi ambient 
que contaminen una gran part del planeta. La majoria de les proves nuclears es realitzen 
a zones desèrtiques poc poblades o al Pacífic, deixant-les devastades i contaminades 
mitjançant la generació de deixalles radioactives.  
 
El moviment per la pau ha estat capaç d’aglutinar diversos moviments socials com ara 
el moviment ecologista i el moviment feminista davant la complexitat de les 
conseqüències i les causes que suposa l’amenaça de guerra: 
 

“El moviment per la pau va integrar continguts com la pedagogia de la pau, 
la dona, la societat patriarcal, el militarisme, la producció i el comerç 
d’armament, la política nuclear o la diplomàcia preventiva, que va 
comportar una important contribució a la producció científica i pedagògica. 
El moviment per la pau es va caracteritzar per la seva capacitat de vincular, 
de forma transversal, un ampli ventall de grups” (Pont, 1998a:23). 
 

                                                 
207 Es van desplegar euromíssils a cinc països europeus: Països Baixos, Gran Bretanya, RFA, Bèlgica i 
Itàlia.  
208 Segons Halliday (1989), el terme Guerra Freda s’utilitza en dos sentits: en un sentit ampli, per 
descriure el conflicte i la divisió política i militar del món en dos blocs (Est i Oest) de la segona meitat del 
segle XX; en un sentit restringit, per descriure les etapes de més tensió dins del conflicte Est-Oest, quan la 
confrontació ideològica i els conflictes eren més intensos i la negociació, mínima o inexistent. En aquest 
cas, el terme s’aplica a dos períodes concrets: la Primera Guerra Freda i la Segona Guerra Freda.  
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Els primers moviments de protesta que varen sorgir a Europa occidental van plantejar 
un model de mobilització de caire pacifista i antimilitarista a imatge dels que es van 
desenvolupar als EUA enfront la guerra del Vietnam.209 Es tractaven d’accions directes, 
que incloïen la desobediència civil, bloqueigs, recollida de signatures, boicots a 
empreses i països, i segudes (Pont, 1998a). Arreu d’Europa (principalment a la RFA, 
Regne Unit, Països Baixos, França i Espanya) es formen grups i plataformes enfront 
l’energia nuclear i la seva aplicació a l’aparell militar, contra la contaminació del medi 
ambient, a favor de l’alliberament del països colonitzats del Tercer Món.  
 
Segons Pont (1998a), el moviment per la pau ha tingut una funció impulsora de la 
democràcia a l’integrar un gran potencial de protesta que va obligar als respectius 
governs a debatre temes relacionats amb el model de defensa i de seguretat. D’altra 
banda, ha permès integrar elements clau per afavorir la democràcia participativa que són 
comuns als diversos moviments socials i que formen part del moviment per la pau 
(l’ecologisme i el feminisme) com ara la participació i la desobediència civil. És un 
moviment transnacional que té com a objectiu preferent el canvi de model i de valors 
polítics, econòmics i socials. Aquests canvi de valors s’orienten en tres grans eixos 
d’actuació com ara la necessitat de canviar el model internacional de relacions entre les 
nacions, la interrelació de les problemàtiques de gènere i del medi ambient, i la 
necessitat d’un canvi de model econòmic:  
 

“En aquest sentit, el moviment per la pau dirigeix l’acció, en primer lloc, 
vers el subsistema polític-administratiu, amb temàtiques com l’orientació 
del govern vers una nova política de relacions exteriors o la democratització 
de les relacions exteriors. En segon lloc, vers un canvi de valors de les 
societats occidentals, amb temàtiques com l’antimilitarisme, el pacifisme, la 
vinculació del militarisme i les formes de dominació patriarcal, els vincles 
d’aquests valors amb la cooperació internacional, la destrucció de la natura i 
valors com la participació. Finalment, és en el sistema econòmic on el 
moviment per la pau té menys possibilitats d’èxit. És així que, va introduir 
problemàtiques com la reconversió de la indústria de l’armament, la 
prohibició i el control del comerç internacional d’armament i el 
qüestionament i la reconversió radical del complex industrial i militar dels 
països occidentals” (Pont, 1998a:206). 

 
La crítica al desenvolupament tecnològic i a un model de progrés que l’ésser humà no 
pot controlar ha estat un dels eixos del moviment per la pau. Segons Panikkar (1993) la 
societat tecnocràtica que caracteritza la societat occidental viu en una constant 
acceleració que a través de l’energia atòmica obre el camí a la possibilitat de l’extermini 
de l’espècie humana. La civilització tecnocràtica ha consolidat un model de societat on 
és quasi impossible assolir la pau i on els més forts, els que sàpiguen controlar la 
maquinària tecnocràtica podran sobreviure. “Aquesta visió de la societat actual que 
planteja Panikkar enllaça amb la crítica al antropocentrisme de l’ecologisme la 
tecnocràcia suposa que l’home és essencialment diferent de la natura i senyor feudal de 
la mateixa. Pressuposa que la matèria no té vida” (Panikkar, 1993:149). 
 
                                                 
209 Segons Pont (1998a), les protestes contra la guerra del Vietnam comencen el 1962 amb l’aparició d’un 
grup d’estudiants (Students for a Democratic Society) que qüestiona les formes de vida nord-americanes i 
que van tenir el seu punt culminant a mitjan l’any 1969, quan uns 500.000 joves acudiren al festival de 
rock de Woodstock. 
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La tècnica que promou el model econòmic, polític i social predominant que denuncia 
l’ecologisme és violenta, ha promogut els valors de la competitivitat i ha deixat de 
banda la raó del pensament que ha estat substituït pel conflicte: 
 

“Estem acostumats a utilitzar (la majoria de les vegades inconscientment) la 
raó com un arma. La nostra civilització és una civilització de la raó armada. 
La nostra raó ja no és ciència, ni saviesa, ni experiència; és experiment i 
poder. Ens converteix en vencedors, ens permet con-vèncer, controlar, 
preveure, dominar. La dialèctica és una lluita intel·lectual i, molt sovint, una 
guerra” (Panikkar, 1993:154). 

 
La progressiva desaparició de l’amenaça de la Guerra Freda a finals del anys vuitanta 
del segle XX, va canviar l’escenari de la seguretat i el model dels conflictes 
internacionals. Segons Izquierdo (2002), la finalització de la Guerra Freda no significa 
que es produeixi una millora de les condicions ambientals del planeta lligades a la 
conflictivitat. Es tracta d’un canvi de model explicatiu, ja que al llarg de quaranta anys, 
les causes d’aquesta conflictivitat militar es centraven en la polarització entre els EUA i 
l’URSS; mentre que a partir de la caiguda del mur de Berlín la globalització i la lluita 
pels recursos naturals configuren un nou escenari de conflictivitat internacional.  
 
“Actualment els problemes ambientals es relacionen amb els conflictes geopolítics 
provocats per la lluita per dominar els recursos naturals” (Izquierdo, 2002:76). Els 
conflictes ambientals es poden classificar en tres grans àmbits:210 conflictes en l’etapa 
d’extracció de materials i energia (relacionats amb la mineria metal·lífera, petroliera, de 
pedrera, la degradació i erosió de les terres, les plantacions, la biopirateria, la defensa 
dels manglars, l’aigua, la sobreexplotació pesquera), conflictes en l’etapa de transport 
(vessaments petroliers, accidents d’oleoductes o gasoductes, conflictes sobre hidrovies), 
conflictes en la generació i tractament de residus (DDT, exportació de residus tòxics, 
contaminació transfronterera, embornals de carboni).  
 
Aquest canvi de model de la conflictivitat internacional es basa en la creixent vinculació 
entre seguretat i medi ambient. La lluita pels recursos ambientals té una influència 
directa amb la seguretat ambiental des del moment en que el seu domini passa a ser un 
element essencial de la lluita pel poder. Els països del Sud són més vulnerables als 
canvis ambientals i als efectes relacionats amb la violència induïda que poden tenir: 
 

“Per consegüent, no sembla aventurat concloure que en aquests països, una 
gama de pressions ambientals atmosfèriques, terrestres i hídriques produirà 
amb el temps, de forma individual o combinada, quatre impactes socials 
interrelacionats: disminució de la producció agrícola, davallada econòmica, 
desplaçaments de la població i disrupció de les relacions socials legitimades 
i regulars. Aquests efectes socials poden causar, al mateix temps, tipus 
específics de conflictes aguts, incloent disputes entre països a causa de 
l’escassetat, lluites entre grups ètnics, així com insurgència i conteses civils, 
tots aquests conflictes amb repercussions potencialment sèries sobre els 
interessos de seguretat del món desenvolupat” (Homer-Dixon, 1991:78). 

                                                 
210 Mariana Walter. Conflictos ambientales, socioambientales, ecológico distributivos, de contenido 
ambiental. Reflexionando sobre enfoques y definiciones: 
 http://www.gizartenatura.org/Archivos/Documentos/Secciones/20_es-ES_walter.pdf  
(consultat 28/10/20109.  
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Segons Grasa (1995), els problemes ambientals que són susceptibles de generar 
violència són els relacionats amb l’escassetat, deteriorament i disminució dels recursos 
renovables; el creixement de la població; l’increment dels refugiats ambientals; 
problemes de justícia distributiva i equitat entre el Nord i el Sud (lligades a les 
negociacions globals ambientals, com ara el canvi climàtic, el deteriorament de la capa 
d’ozó o el manteniment de la biodiversitat); i la fragmentació política, règims autoritaris 
en els països del Sud. 
 
Les negociacions ambientals intergovernamentals són un instrument que a partir de la 
Cimera de Rio de Janeiro (1992) va desenvolupar una sèrie d’instruments bilaterals i 
multilaterals i acords o tractats de caràcter global. No obstant, tal i com apunta Grasa 
(1995), aquests instruments de negociació no són el suficientment eficaços ja que 
reflecteixen la creixent desigualtat entre els països del Nord i del Sud i del seu poder de 
decisió a nivell internacional. Aquesta situació explica la debilitat en l’aplicació dels 
acords internacionals sobre el medi ambient i la falta de mecanismes per controlar el seu 
acompliment. 
 
Els conflictes bèl·lics relacionats amb causes ambientals estan creixent arreu del 
planeta. La degradació regional i global, dels recursos renovables i no renovables, al que 
s’uneix la distribució desigual i la sobreexplotació regionals d’aquests recursos, són 
causes probables de tensió social, i de conflictes armats (Westing, 1986). Segons 
Bächler (2002), els principals conflictes provocats per causes ambientals es 
concentraran a les zones on la desertització és més aguda a les regions on s’ha produït 
una gran transformació econòmica de caràcter industrial que ha provocat grans canvis a 
nivell ambiental, econòmic, cultural i social (Àfrica subsahariana i al sud d’Àsia, 
incloent a Bangladesh, Bhutan, Índia, Nepal, Pakistan i Sri Lanka); a les nacions on 
s’han produït els més importants moviments de població o migracions ambientals degut 
a l’erosió i sobreexplotació del sòl (Burkina Faso, Txad, Mali, Mauritània i Níger); i les 
zones on la sequera ha obligat a la població nòmada a assentar-se a les àrees 
d’assentament agrícola (Sudan). La conflictivitat ambiental provocada per la 
desertificació del sòl i la introducció de noves formes de producció industrial impliquen 
la pèrdua de la base econòmica tradicional, la pèrdua del poder tradicional, la 
degradació dels recursos, la reducció de la varietat d’espècies i deriven en situacions 
conflictives socials i polítiques (en alguns casos de caràcter precolonial).  
 
4.3.3.2 Ecofeminisme 
 
L’ecofeminisme planteja un nou model d’organització social basada en la convergència 
dels principis feministes d’oposició a l’opressió de les dones i l’explotació del medi 
ambient. Segons Lahar (2003) l’ecofeminisme deriva de l’ecologia, específicament del 
principi de la interdependència de la vida, i del feminisme en l’anàlisi social de la 
dominació de la dona que, al mateix temps, es relaciona amb l’anàlisi del racisme i del 
classisme.  
 
L’ecofeminisme és un moviment social integrador que pretén superar la dominació 
patriarcal sobre les dones i l’explotació de la natura des d’una perspectiva no-violenta: 
 

“L’ecofeminisme és el moviment i la filosofia que combina l’emancipació 
de les dones amb l’emancipació de la natura i de les espècies no humanes. 
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Per tant, també allibera els homes de les estructures patriarcals (estructures 
en les quals, el poder és viscut com a dominació sobre “les dones i les 
espècies menors”, més que no pas com a poder d’estar lliure de dominació) 
de dominar o ser dominat” (Shiva, 1998: 104). 

 
De la mateixa manera que el feminisme és un moviment que vol acabar amb l’opressió 
sexista i que ha de contribuir a l’eliminació de tots els factors que contribueixen a la 
dominació continua o l’explotació sistemàtica de la dona, el feminisme ecològic pot 
oferir un marc distintiu per desenvolupar una nova ètica ambiental que ajudi a 
reconsiderar les connexions entre la dominació de la dona i la dominació de la natura 
(Warren, 2003).  
  
Tal i com planteja l’ecologisme, l’ecofeminisme és un moviment social transformador 
de la realitat social i política predominant formada per diverses corrents de pensament. 
Lahar (2003) apunta dos corrents diferents de la teoria ecofeminista: per una banda, la 
representada per Ynestra King basada en l’ecologia social de Murray Bookchin que 
plantegen un model d’anàlisi que critiqui i s’oposi a la uniformitat de la cultura 
industrial i tecnològica del capitalisme i del socialisme; d’altra banda, un corrent de 
l’ecofeminisme representat per Starhawk211 basat en l’espiritualitat feminista que 
descriu com una religió arrelada a la Terra que ha de servir a un nou sistema de valors 
(habilitat per sentir i identificar-nos amb els altres éssers humans, animals, plantes, 
cicles i processos naturals). 
 
Segons Lahar (2003), per assolir la transformació social i política de la societat, 
l’ecofeminisme ha desenvolupat un model de resistència basat en l’acció directa enfront 
les activitats que posen en perill la sostenibilitat del planeta (militarisme, violència 
contra la dona, indústria nuclear, contaminació, toxicitat, destrucció ambiental...). 
Aglutina aspectes relacionats amb la no-violència, l’ecologisme, l’oposició a societat 
patriarcal i enfront al procés de globalització econòmica: 
 

“L’ecofeminisme ofereix una alternativa ecològica i feminista als valors i 
instruments del patriarcat capitalista, el que posa els drets del capital per 
sobre dels drets de la natura i dels drets de la gent, tracta la producció de 
sustentació d’improductiva i recompensa la violència i la destrucció com a 
formes elevades de productivitat i creativitat. La crisi ecològica 
multifacètica és el resultat d’aquest procés, de confondre actes de violència 
com actes creatius i els drets de dominar i explotar, com un dret natural”. 
(Shiva, 1998:105). 

 
L’ecofeminisme com a moviment plural ha sorgit des de sota cap a munt arreu del món, 
principalment en els països on la destrucció del medi posa en perill les formes 
tradicionals de vida (Shiva, 1998). Sorgeix en un context social (els països del Sud) on 
l’excedent produït per aquests països es transvasen als països capitalistes i, al mateix 
temps, les dones veuen expropiat el seu excedent pels homes i pel capital de forma 
simultània ja que el sistema capitalista és intrínsicament patriarcal (Molyneux i 
Steinberg, 1995). Es produeix un fenomen de pèrdua del sentit de comunitat que implica 
l’aposta per un retorn a la natura, una societat basada en la subsistència i la no-
acumulació i en la que els principis que regirien aquesta societat serien la democràcia 
                                                 
211 Starhawk és el pseudònim de Miriam Simos, escriptora i activista del moviment feminista, pacifista i 
altermundista. 
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participativa i la desvinculació de l’economia mundial (Mies i Shiva, 1993). Aquest 
plantejament enllaça amb les propostes de l’ecologisme de descentralització del model 
de producció i de la presa de decisions polítiques en un entorn en el que la degradació 
ambiental té una relació directa amb els mitjans de subsistència de les dones en els 
països del Sud: 
 

“La degradació i explotació mediambiental són qüestions feministes perquè 
la comprensió d’aquestes ens ajuda a entendre l’opressió de la dona. A 
l’Índia, per exemple, la desforestació dels boscos verges i la forestació 
monocultiu per la producció comercial (per exemple el cultiu d’eucaliptus) 
són qüestions feministes perquè la pèrdua de bosc indígena i de les 
múltiples espècies d’arbres ha afectat les possibilitats de les dones rurals de 
l’Índia per mantenir la subsistència de les seves llars” (Warren, 2003:62-63). 

 
Per aquest motiu l’ecofeminisme ha arrelat a les comunitats dels països del Sud on les 
dones tenen al seu càrrec la manutenció del nucli familiar. En aquesta línia, l’oposició a 
les polítiques oficials de liberalització dels mercat alimentaris s’ha organitzat des dels 
col·lectius feministes dels països del Sud. La FAO va celebrar a Roma (novembre de 
1996) una cimera internacional sobre alimentació mundial on es va desenvolupar la 
primera versió del Pla per l’Actuació Mundial amb l’objectiu de garantir la seguretat 
universal de l’alimentació. Significava la liberalització del mercat de productes 
agrícoles i eliminar l’objectiu de l’autosuficiència en l’àmbit de l’alimentació i confiar 
la provisió d’alimentació als mecanismes globals del mercat. Per Mies i Shiva (1997), 
significava el control de l’alimentació mundial globalment, la fixació dels preus, 
generar escassetat artificial i utilitzar l’alimentació com a arma per part de les 
multinacionals. Les propostes alternatives recollides a la conferència de Leipzig (juny 
de 1996) mitjançant el document anomenat “Crida de Leipzig” plantejaven un nou 
model per produir i assegurar una alimentació sostenible que hauria d’estar a càrrec de 
les dones, responsables de l’alimentació als països del Sud: localització i 
descentralització (en lloc de globalització de la producció i distribució); pacifisme (en 
lloc d’actituds agressives de dominació), reciprocitat i igualtat (en lloc de competència); 
respecte a la integritat de la natura i de les seves espècies; els éssers humans són part 
integrant, i no dominadors, de la natura; protecció de la diversitat biològica i cultural en 
la producció i el consum; suficiència (en lloc de creixement permanent); i abastament 
(en lloc de comerç global). 
 
Les mobilitzacions enfront els problemes ambientals i les experiències d’organització 
alternativa al model de producció agrícola per part de col·lectius de dones s’han anat 
estenen a escala mundial, principalment a l’Índia, Àfrica i les Illes del Pacífic. Lluites 
enfront el model d’agricultura intensiva basat en la liberalització del comerç 
internacional, per la defensa de la propietat industrial i industrial de les llavors 
autòctones, contra els processos de privatitzacions imposades pel BM i el FMI, enfront 
les polítiques de producció de productes agrícoles industrials en detriment dels cultius 
tradicionals,212 d’oposició a la progressiva implementació de plaguicides i fertilitzants 

                                                 
212 En 1980, el BM va finançar a l’Índia la introducció d’eucaliptus per a polpa industrial. L’agricultura 
de les zones afectades es va desintegrar, desapareixen multitud d’espècies vegetals i animals i el sòl va 
quedar exposats a processos d’erosió que el va tornar estèril (Fernández Hermana, 1995).  
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químics que origina la pèrdua de la fertilitat del sòl, i les mobilitzacions per evitar que 
els poders local gestionin la utilització de l’aigua.213 
 
Per superar l’àmbit teòric i de mobilització l’ecofeminisme ha de passar a l’acció 
política per assolir l’objectiu de canvi social i ecològic. Lahar (2003), des d’aquesta 
perspectiva política, proposa una sèrie d’àmbits d’actuació per potenciar la 
responsabilitat social i ecològica que inclouen la necessitat de considerar a 
l’ecofeminisme com una teoria moral; que es treballi en projectes dedicats a crear una 
filosofia que integri la humanitat i la natura no humana; que s’entengui aquesta teoria 
com un procés viu i inseparable dels individus i grups socials que la debaten i 
practiquen; i que es mantingui la intensitat en la participació i l’acció política, tant a 
nivell de reacció a les injustícies com de constructora de noves formes de pensar i 
actuar. 
 
4.3.3.3 Els moviments de resistència global  
 
El moviment antiglobalització té com a objectiu principal l’oposició als efectes 
provocats pel procés de globalització econòmica i financera que ha marcat les polítiques 
del FMI i el BM a partir de la dècada dels anys vuitanta del segle XX i que es 
caracteritza per l’augment del comerç internacional, la mobilitat de les empreses 
transnacionals amb l’objectiu de la maximalització dels beneficis, la implementació de 
legislacions que afavoreixen la desregularització dels marcats, el control de les primeres 
matèries locals, i la lliure circulació de capitals financers (Oliveres, 2002).  
 
Des de la corrent de pensament crítica amb el procés de globalització, s’entén com un 
sistema d’expansió territorial de caràcter financer a càrrec de les empreses 
multinacionals, amb el recolzament polític que afavoreix la liberalització dels mercats i 
de l’economia productiva. Etxezarreta (2001:28) escriu que “la globalització és 
l’expressió de l’expansió de les forces del mercat, especialment a nivell mundial i 
aprofundint en el domini de la mercaderia, operant sense els obstacles que suposa la 
intervenció pública”. 
 
El moviment antiglobalització critica aquest model de implementació progressiva a 
escala mundial de les polítiques neoliberals que afavoreixen els interessos de les grans 
empreses multinacionals, el que s’ha anomenat “mundialització del mercat capitalista”. 
Segons Riechmann i Fernández Buey (1995), es tracta d’un procés que opera en un 
doble sentit: en primer lloc, obliga a incloure en un mateix sistema de producció, 
intercanvi i consum a tot el món conegut; en segon lloc, converteix en objectes 
mercantils no tant sols la força del treball humà directe sinó al conjunt de bens naturals 
que fins fa poc eren de lliure ús públic, així com una part de les espècies animals i 
vegetals i del mateix genoma humà. Al mateix temps, s’està produint una progressiva 
mercantilització de la ciència en benefici dels països occidentals industrialitzats en 
detriment dels actius culturals i científics dels països en desenvolupament.  
 

                                                 
213 A mitjans de la dècada dels anys vuitanta del segle XX, es va potenciar a moltes regions de l’Índia el 
tancament dels rius mitjançant la construcció de grans pantans que afavoreixen el control de l’aigua per 
part dels poders locals i l’extensió dels monocultius. Els efectes d’aquestes polítiques són la pèrdua de les 
terres comuns i l’augment de refugiats que fugen de la falta d’aliments per la seva subsistència 
(Fernández Hermana, 1995).  
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Les conseqüències ambientals d’aquest procés de globalització econòmica afecten la 
sostenibilitat ecològica del planeta a causa de la primacia dels aspectes econòmics per 
damunt dels ambientals i socials: 
 

“I no oblidem tampoc que el malentès benestar econòmic d’aquest reduït 
14,8% es produeix a costa d’una pèrdua de la biodiversitat, d’una 
desertització creixent, d’una important contaminació de l’aire i de l’aigua, 
d’una minva en la cap d’ozó, d’un esgotament de recursos minerals no 
renovables, d’una irresponsable emissió de radioactivitat, d’un sotmetiment 
a xocs visuals i sonors, i de la ingestió de productes sense la més mínima 
fiabilitat alimentària” (Oliveres, 2002:11). 

 
A partir de finals de la dècada dels anys vuitanta del segle XX, es multipliquen les 
activitats de contestació a les polítiques neoliberals del BM i del FMI que plantegen 
alternatives que ajudin a regular el procés de globalització. Segons Oliveres (2002), els 
quatre elements clau per establir aquesta regulació són la recuperació del paper de les 
administracions públiques, l’aparició progressiva de formes de ciutadania mundial, la 
transferència massiva de recursos als països del Sud i els canvis de model de consum als 
països del Nord.  
 
Una de les principals característiques del moviments antiglobalització és el fet de 
generar una nova forma de fer política. És un clar model d’aquestes estructures que 
plantegen un model de relacions internes i externes de participació oberta, de caire 
assembleari amb una forta autonomia dels grups que hi prenen part, i amb una 
estructura de xarxa basada en la comunicació i en el consens. Han superat les 
dinàmiques rígides i piramidals dels partits polítics i de moltes associacions 
tradicionals, basades en el lideratge de persones carismàtiques que inicien els projectes i 
els dirigeixen sense deixar espais participatius on puguin confluir la pluralitat d'idees i 
al mateix temps compartir-les amb d'altres organitzacions mitjançant el treball en xarxa. 
No hi ha líders, es fomenta l'anonimat i la mobilització, oposant-se a qualsevol intent de 
protagonisme ja sigui personal o de qualsevol organització.  
 
Són estructures horitzontals atès que eviten que un únic grup o entitat s'erigeixi com a 
líder del procés, per tal d'aprofitar al màxim les sinèrgies de tots els que hi participen. El 
treball en xarxa és un dels trets característics d'aquests grups d'afinitat que permeten 
aquesta organització horitzontal. És un sistema que es basa en l'autonomia d'aquests 
grups i en la comunicació que s'estableix entre ells. Es configuren espais de 
comunicació més que de coordinació. Chiapas és un clar exemple d'aplicació d'aquest 
model d'unitat a partir de la diversitat; indígenes i intel·lectuals units en la lluita enfront 
els efectes negatius de la globalització. Internet és un instrument que no tindria valor per 
si mateix sense aquest esperit de col·laboració entre diversos moviments aparentment 
tan diferents com poden ser els ecologistes, els moviment d’ocupació, els defensors dels 
pobles indígenes...  
 
L'impuls de les mobilitzacions contra la globalització mostren la força d'aquest model 
de xarxa que ha arrencat en diferents punts del planeta, on es combinen les resistències 
en l'àmbit nacional amb les de caràcter internacional. Les protestes de Seattle contra 
l’OMC, l'octubre de 1999, signifiquen el punt d'inflexió d'aquest moviment en xarxa i 
l'inici de connexions desconegudes fins aquesta data. Aquest inici servirà d'esborrany 
del que seran les noves mobilitzacions internacionals de finals del segle XX i principis 



La integració institucional, social i política com a resposta a les crisis ecològiques globals 

 183

del segle XXI a Washington, Melbourne, Praga, Niça, Quebec, Göteborg, Barcelona, 
Gènova, Argentina, Equador... 
 
El moviment antiglobalització es planteja construir un espai de resistència i mobilització 
local o regional en una dinàmica global. Es tracta d’un sistema organitzatiu que es 
fonamenta en un aparent caos de grups, ideologies, pàgines web, lluites locals i 
internacionals, missatges polítics sovint contradictoris... La resposta és complexa però 
té a veure precisament amb la riquesa ideològica dels seus integrants, amb el fet que, 
malgrat les diferències, tenen molt clar a quin costat estan i contra que no estan 
conformes. Aquesta pluralitat ajuda a superar barreres de raça i de religió, de fronteres 
que configuren una nova visió global i alternativa del món que comença a prendre sentit 
i que ajuda a desenvolupar aquesta xarxa en cadascun dels seus punts.  
 
Aquest model plural de participació no es planteja un canvi de model de societat en el 
seu conjunt, el que podem anomenar un “altre model”, sinó un canvi des de baix, 
combinant l'experimentació d'alternatives i contrapoders immediats i locals al marge del 
capitalisme. Han de donar a la política el seu paper representatiu, i regular el mercat 
donant prioritat a les necessitats dels ciutadans enfront els interessos de les grans 
multinacionals. Els moviments socials desenvolupen diverses experiències en aquesta 
línia com poden ser ateneus, centres socials, eines d'informació alternativa, cooperatives 
de consum, espais d'intercanvi... Són espais de trobada basats en compartir i en l'ajuda 
mútua, i oposats al sistema neoliberal individualista i generador de desigualtats.  
 
Aquest moviment antiglobalització ha estat capaç al mateix temps d’articular activitats 
d’acció directa amb l’elaboració de discurs que ajudi a facilitar aquests processos de 
protesta i mobilització. Segons Martí (2004), per tal que la societat s’impliqui en les 
mobilitzacions és necessari l’establiment d’un discurs social que inclogui tres aspectes 
clau: desenvolupar un diagnòstic que expliqui la realitat a través de determinats valors 
que visualitzin les greuges, elaborar un pronòstic optimista en el moment de 
desenvolupar una acció col·lectiva, i motivar a la ciutadania a la mobilització. Es tracta 
de convèncer a la població que es pot canviar la dinàmica negativa de la població 
mitjançant l’acció col·lectiva.  
 
4.3.4 El modern moviment ecologista 
 
L’ecologisme és un moviment social que es comença a desenvolupar a partir de la 
segona meitat del segle XX. Serà a partir de la II Guerra Mundial que, davant les 
amenaces pel medi que es deriven d’un procés incontrolat d’industrialització i la greu 
amenaça de l’energia nuclear utilitzada com a arma de guerra, es va consolidant a la 
majoria de països occidentals una resposta global de contestació per part dels activistes 
ecologistes. Aquest activisme ecologista sorgeix en un context on el model de societat 
de finals dels anys 60 del segle XX mostrava les greus contradiccions del sistema: 
contrast entre la riquesa i abundància en els països occidentals i la pobresa, injustícies 
racials i l’amenaça permanent de conflictes bèl·lics en els països del Sud. Les principals 
mostres d’aquest procés de crisi les van constituir la guerra freda entre les dues 
superpotències, EUA i la URSS; la guerra del Vietnam, que aglutinà als moviments 
pacifistes; la discriminació racial als Estats Units; el procés de rearmament, tan atòmic 
com convencional; els primers símptomes de la crisi econòmica davant l’entrada en una 
nova fase de la revolució industrial i tecnològica que necessitava una nova i llarga fase 
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d’adaptació i reajustament del model econòmic; i la conscienciació ecològica davant les 
primeres evidències de degradació ambiental. 
 
L’impuls que va significar maig del 68 i el nou corrent de pensament crític amb el 
sistema capitalista així com la conscienciació dels perills de l’energia nuclear i dels 
primers símptomes de degradació ambiental va accelerar el procés de consolidació del 
moviment ecologista que va combinar una base teòrica i científica (científics de 
reconegut prestigi alerten sobre els perills de l’esgotament dels recursos naturals i de la 
possibilitat real de la destrucció del planet davant una catàstrofe nuclear) amb l’acció de 
multitud de grups sorgits dels emergents moviments socials alternatius i de l’esquerra 
política. Aquests moviments socials alternatius comencen, en una primera fase, a 
organitzar protestes i denúncies concretes davant casos locals de contaminació o 
deteriorament ambiental per, posteriorment, començar a estructurar-se de forma 
organitzada i proposant solucions d’àmbit global. 
 
L’ecologisme sorgeix com un moviment social crític i alternatiu, plural davant la 
necessitat de replantejar per part de la societat el model de desenvolupament del sistema 
econòmic i industrial i qüestionar l’actual concepció dominant: 
 

“L’ecologisme seria, doncs, una nova forma de veure i entendre el món. I no 
solament això; seria també una nova forma de viure dins d’aquest món. Així 
l’ecologisme denuncia els moderns sistemes de producció, distribució i 
promoció de bens i de necessitats com a grollerament irracionals i 
antiecològics. Així, l’ecologisme malda per definir un progrés que deixi a la 
persona humana la llibertat de seleccionar les seves necessitats 
autònomament i d’assolir els mitjans per satisfer-les. Així, l’ecologisme té 
per objectiu crear una societat harmònica amb la natura, en la qual cada 
individu sigui capaç de participar directament en la formulació de la política 
de cada dia” (Puig, 1991:45-46). 

 
La diversitat, complexitat i la heterogeneïtat del moviment ecologista, així com la 
multitud de corrents ideològiques que hi formen part dificulta el procés de definir-lo 
d’una forma homogènia. Sosa (1993), recollint la classificació tipològica proposada per 
Allan Schanaiberg (1971), planteja diverses tendències al tractar els temes ambientals 
per part del moviment ecologista basades en els diferents graus de propostes de canvi 
social davant la problemàtica ambiental: 
 

- Una tendència “cosmètica” que atendria únicament a problemes locals 
d’acumulació urbana de deixalles, desenvolupant activitats de recollida i 
reciclatge sense criticar els hàbits individuals ni el sistema de producció. 

- Una tendència que incorporaria una certa crítica social en sentit mínim 
però sense plantejar alternatives als sistemes de producció, hàbits i 
preferències de consum, i mantenint el seu caràcter local. 

- Una tendència de caràcter reformista que introdueixen la consideració de 
temes polítics al debat ambiental. Aquesta tendència no comporta una 
crítica al sistema social en la seva totalitat, sinó a dues activitats socials: 
la producció i el consum. Intenta compaginar les necessitats socials de 
l’estructura econòmica amb la protecció del medi basada en una certa 
ètica ecològica, basada en la reforma individual dels hàbits de consum i 
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amb una aposta tecnològica que intenta pal·liar els efectes del model 
productiu industrial.  

- La tendència radical, en la que es planteja una total reestructuració del 
sistema social i econòmic. La proposta de canvi estructural es basa en 
tres grans estratègies: modificació dels hàbits de consum i producció, 
desenvolupament d’estratègies de denúncia i mobilització social, i la 
necessitat d’un nou model de societat descentralitzada i igualitària.  

 
Altres autors plantegen una dicotomia entre els grups ecologistes que defensen una 
tendència de caire proteccionista i els que volen anar l’arrel del problema ambiental i 
denuncien que és impossible un desenvolupament sostenible que preservi el medi sense 
canviar de forma substancial el model econòmic i productiu: 
 

“Dins de l’ecologisme han coexistit dos moviments amb clares diferències i 
punts de vista respecte al medi ambient. El moviment ecologista ha centrat 
totes les seves accions per un canvi socioeconòmic global, és a dir, ha estat 
influenciat per un marc filosòfic inspirat en una nova manera de viure més 
sostenible, canviant les relacions actuals entre la societat i la natura. 
L’objectiu ecologista ha estat donar el salt de resistir a transformar. En 
canvi, el moviment ambientalista ha treballat en defensa del medi ambient 
sense qüestionar-se el model de producció dominant ni les ideologies que el 
sostenen” (Granados, 2010:129-130). 
 

Nascuts a finals dels anys 60 del segle XX als EUA, els grups ecologistes es van 
expandir arreu de tot el món: primer als Països Baixos i RFA, posteriorment a la 
majoria dels països industrialitzats de l’Europa central i occidental. A la dècada dels 
anys 80 del segle XX sorgeixen grups ecologistes a l’Índia, Kènia i Brasil amb 
característiques pròpies i diferenciades de les organitzacions occidentals.  
 
El modern moviment ecologista es consolida com a element clau per la conscienciació 
davant els greus problemes ambientals a partir de la dècada dels anys 70 del segle XX214 
mitjançant la denúncia de la progressiva nuclearització de la societat a través d’una 
contínua intervenció social consolidant-se com a grup de pressió contra les polítiques 
públiques i les activitats contaminants de les empreses industrials privades. El primer 
objectiu del moviment ecologista es va centrar en la lluita reivindicativa de mobilització 
de masses mitjançant activitats de protesta, sabotatges a instal·lacions, campanyes 
d’objecció fiscal... Aquestes activitats de mobilització de masses es combinen amb 
l’experimentació social de formes de vida alternatives amb l’objectiu de posar en 
pràctica els conceptes de descentralització i d’autogestió i reduir el paper de l’Estat.  
 
A partir de la dècada dels anys 80 del segle XX, el moviment ecologista entra en una 
fase de descomposició i crisi. La seva pròpia estructura basada en l’adhesió de diferents 
moviments socials, sovint contraposats en els seus objectius configuren un model 
organitzatiu diluït que dificulta la seva unificació. És el cas de França, una fusió de 
grups i d’associacions que tendeixen cadascun a preservar les seves especificitats i les 
seves iniciatives (Simonnet, 1979). Significatiu és el cas de Les amis de la Terre, el 
grup associatiu més significatiu del moviment ecologista francès. Agrupava més de 150 
grups locals francesos en una estructura federal, però en la que cada grup era lliure de 

                                                 
214 El 22 d’abril de 1970 es va celebrar per primera vegada el Dia de la Terra.  
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desenvolupar les seves opcions econòmiques, objectius i d’actuació política. En conjunt 
es va apostar per una estructura d’autonomia local, de coordinació regional que va 
conduir a una situació de força social però de debilitat organitzativa i de dispersió 
d’objectius. La majoria van ser organitzacions efímeres abandonades per la majoria dels 
seus dirigents que de forma progressiva es van incorporar a diversos partits polítics que 
es van adaptant a les demandes de la societat i organitzen àrees polítiques concretes 
d’actuació en els seus respectius partits. 
 
El moviment ecologista, en posar de manifest públicament les qüestions que 
considerava prioritàries com ara el creixement econòmic, l’autonomia local, 
l’eliminació de l’energia nuclear..., van haver d’afirmar la seva independència respecte 
a les forces polítiques tradicionals. Aquesta posició d’autonomia, que no els situava en 
cap de les ubicacions tradicionals de la política parlamentària, ha provocat la confusió i 
les interpretacions sovint contradictòries entre l’electoral. L’aliança de l’ecologisme 
amb forces alternatives situades al marge del procés polític, sovint considerades com 
apolítiques o al marge de la legalitat han afavorit la progressiva pèrdua del 
protagonisme polític i han contribuït a una progressiva absorció del moviment 
ecologista per part del sistema polític. Aquesta institucionalització d’una part del 
moviment ecologista que considerava que l’única forma de tenir una incidència real a la 
societat era la integració en els partits polítics tradicionals o mitjançant la formació de 
partits verds ha afavorit aquesta visió de falta de definició i a la seva progressiva 
marginació de l’espai de decisió i, al mateix temps, ha propiciat la seva atomització en 
multitud de petites organitzacions. Aquest procés va motivar la necessitat de redefinir el 
projecte ecologista i ampliar el seu camp d’actuació i adoptar una visió més global i 
sectorial dels problemes ambientals. 
 
A partir dels anys 90 del segle XX, l’ecologisme s’ha anat adaptant, després d’una fase 
de profunda crisi deguda a la falta de definició del seus objectius, a la realitat d’un món 
globalitzat i complex en el que els problemes ambientals s’han de tractar des d’una 
perspectiva multidisciplinària. Aquesta nova fase del moviment ecologista s’ha 
estructurat des de dues grans perspectives: la denúncia de les desigualtats econòmiques i 
socials dels països del Sud i la seva relació amb el medi i la necessitat de plantejar 
noves propostes socials, polítiques i econòmiques. 
 
Pel que fa a la primera perspectiva (la denúncia de les desigualtats econòmiques i 
socials dels països del Sud i la seva relació amb el medi), des de la CNUMAD i la 
Declaració dels pobles de la Terra (1992) el moviment ecologista han ampliat el seu 
camp d’acció als problemes econòmics i socials relacionats amb les qüestions 
ambientals. L’objectiu era la denúncia de la distància existent entre les polítiques 
públiques i la realitat de les creixents desigualtats entre els països del Sud i les potències 
econòmiques occidentals. Per una banda, es critica la utilització mercantil de l’ecologia 
en la que la producció suposadament sostenible es converteix en un negoci privat que 
provoca l’aparició d’un consumisme verd. D’altra banda, s’obre un nou espai 
d’enfrontament entre els països industrialitzats (amb necessitats de recursos naturals 
indispensables pel seu model de producció i consum) i els països en desenvolupament 
(posseïdors de les grans reserves ecològiques del planeta). Els grans acords sobre el 
medi que sorgeixen de les grans cimeres internacionals i la mateixa política ambiental 
europea plantegen la utilització dels recursos naturals mitjançant de l’aplicació de les 
noves tecnologies ambientals en nom del bé comú. Aquesta aposta per consolidar un 
model més sostenible de l’extracció de recursos naturals produeix una pèrdua de les 
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sobiranies nacionals dels països del Sud, una progressiva mercantilització de la natura i 
el predomini del poder de decisió de les grans multinacionals en contra dels interessos 
d’aquests països del Sud. El moviment ecologista comença a replantejar-se aquesta 
internacionalització de les polítiques ambientals, considerat com un procés més de 
l’ecologisme mercantil amb l’objectiu d’implementar el model occidental de producció i 
consum sense solucionar els greus problemes socials i econòmics dels països de 
l’anomenat Tercer Món.  
 
Pel que fa a la segona perspectiva (la necessitat de plantejar noves propostes socials, 
polítiques i econòmiques), el moviment ecologista planteja noves propostes per donar 
solució als problemes ambientals tenint en compte una perspectiva global i la 
interrelació dels fenòmens socials, polítics, econòmics i ambientals. Es proposa un nou 
sistema d’estructures polítiques més descentralitzades, basades en formes menys 
jeràrquiques de cooperació, un canvi de valors i de preocupacions allunyades del model 
de consum imperant, i en un nou model més solidari. Aquest procés es consolida 
mitjançant una sèrie de propostes de canvi de model de societat que inclouen els 
següents àmbits d’actuació: un canvi de paradigma energètic i de transport, un model de 
consum crític, democràcia ambiental, agricultura sostenible i un model econòmic 
ecològic.  
 
4.3.5 L’alternativa ecologista: propostes per un model sostenible de societat 
 
Les propostes del moviment ecologista es basen en la necessitat de plantejar un canvi 
radical del model de societat actual que tingui en compte les causes socials, polítiques i 
econòmiques que han provocat el deteriorament del planeta. Aquest canvi social té com 
a objectiu una nova cultura política que ha de significar un nou sistema de valors que 
incorporin una visió i una dinàmica de canvi global i planetari: 
 

“El canvi social és el d’una nova cultura socioecològica, que no és una altra 
cosa que una nova cultura política: de participació ciutadana en l’àmbit 
d’allò que és públic; de redefinició del progrés i del benestar en funció 
d’una visió ecològica del món; i de posada en alça de valors com la igualtat 
i la solidaritat, sancionats en el discurs teòric, però obviats en la pràctica 
econòmico-política, pel procés modernitzador de la pròpia Modernitat” 
(Sosa, 1993:121). 

 
Per assolir aquest canvi social que proposa l’ecologisme és necessari una sèrie d’accions 
en les que han d’intervenir diferents agents socials que s’han d’interrelacionar entre ells. 
Segons Galaz i Prieto (2006), es requereix l’activació dels sectors econòmics que 
funcionin amb una lògica diferent a la capitalista: que es recolzi l’associacionisme, 
l’autogestió i el cooperativisme; que l’Estat actuï com agent regulador i activador dels 
sectors marginats del cicle econòmic i que sigui més participatiu, alhora que fomenti 
l’accés al poder de nous subjectes socials; que s’activi un procés educatiu que plantegi 
un canvi de valors que possibiliti una visió que superi la idea de lucre i progrés 
personal; que es desenvolupi una inversió i una nova distribució tecnològica que ajudi a 
superar la desigualtat a escala mundial; i que es tingui en compte la donació com a 
factor econòmic que afavoreixi les condicions d’alguns països en vies de 
desenvolupament. 
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Les principals propostes globals que es plantegen des del moviment ecologista es poden 
agrupar en tres grans àmbits d’actuació: propostes orientades a implementar un nou 
model econòmic i de consum; un nou sistema de valors que impliquin un model polític 
més participatiu basat en l’educació ambiental; i un canvi del paradigma de model a 
nivell energètic, de transport i agrícola.  
 
4.3.5.1 L’economia ecològica 
 
Des de l’ecologisme es planteja la necessitat d’un canvi estructural de l’actual model 
econòmic donat l’impacte ambiental de l’activitat econòmica, principal causa de la 
degradació del medi. Aquest impacte ecològic de l’economia es concreta en una sèrie de 
problemes ambientals (esgotament i sobreproducció dels recursos naturals, la producció 
de residus i contaminació, pèrdua de diversitat biològica,...) que s’han produït per no 
tenir en compte la visió de l’economia com un subsistema integrat a la biosfera. 
 
El diversos informes i cimeres internacionals alertant de la insostenibilitat del sistema 
econòmic i la impossibilitat física del creixement com ara l’Informe Meadows, sobre els 
límits del creixement, l’Informe Brundtland, la Cimera de Rio de Janeiro sobre Medi 
Ambient i Desenvolupament (1992) i les regulacions aplicades per part dels diversos 
organismes internacionals i els governs nacionals han estat insuficients per fenar el 
progressiu deteriorament del planeta. Per l’ecologisme, l’adopció del concepte de 
desenvolupament sostenible ha servit perquè el mercat s’orienti a la gestió del medi 
ambient i ha significat en molts casos un intent de legitimació de determinades 
polítiques econòmiques liberals i la possibilitat d’alguns governs i la indústria de 
posicionar-se a favor del medi ambient sense compromisos. Davant aquesta situació 
l’economia ecològica proposa superar el tradicional model econòmic basat en la 
primacia del mercat per un canvi de model productiu i econòmic que tingui en compte 
les limitacions físiques del medi: 
 

“Tot el que s’ha dit anteriorment invita a una profunda reconstrucció 
intel·lectual, en l’obrir l’univers fins ara tancat de l’econòmic a la realitat 
física i els seus models predictius, a les opcions tecnològiques i als 
processos de negociació social, traslladant la discussió econòmica des de 
l’interior del mercat cap als condicionants de l’univers físic i institucional 
que l’envolten. Així mateix, el propòsit de fer més “sostenibles” els sistemes 
econòmics requereix trencar el “calaix de sastre” de la producció, per 
assegurar que els fluxos de renda s’obtinguin sense detriment dels “béns 
fons”,215 com en el seu dia van pretendre els economistes francesos del segle 
XVIII, avui anomenats fisiòcrates” (Naredo, 1995: 41). 

 
Una economia ecològica s’ha de basar en uns principis ètics que prioritzen els valors 
col·lectius sobre l’individualisme, l’afany de lucre, la insolidaritat i l’agressivitat dels 
mercats. Ha de ser sostenible i autoregulada (controlada per la societat), regulada de 
forma planetària i centrada en la satisfacció de les necessitats vitals de les persones 
(Bermejo, 1995a). Es proposen diversos instruments per assolir un model d’economia 
ecològica que es poden agrupar en: una fiscalitat ecològica i solidària, un model no 
competitiu que vinculi ocupació i medi ambient, un consum responsable i la 
reconstrucció de les institucions econòmiques internacionals. No obstant, totes aquestes 
                                                 
215 Juan Manuel Naredo es refereix als “béns fons” (“bienes fondo” en l’original en castellà) als béns 
generats per la Terra.  
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propostes de canvi tenen limitacions i condicionants relacionades amb la voluntat 
política de cada societat i del model econòmic imperant. Tal i com apunta Pintor (1997), 
en primer lloc, la viabilitat dels instruments de política econòmica són també socials i 
polítics; molts agents econòmics i formacions polítiques no estan interessades en 
avançar en aquesta línia. En segon lloc, moltes d’aquestes propostes entren en 
contradicció amb la tendència globalitzadora de l’economia, amb la internacionalització 
del mercats productius i financers i amb la creixent dependència de la política respecte 
els interessos econòmics de les grans empreses multinacionals. Aquest fet implica 
conseqüències negatives per al medi natural: 
 

“El mercat capitalista suposa, també, que el treball i la terra siguin tractats 
com a mercaderies, els seus preus estan regulats també per l’oferta i la 
demanda, sent respectivament el salari i la renda. Les fortes inversions de la 
burgesia a les industries requereixen la garantia de provisió de grans 
quantitats de treball, terra i altres recursos naturals, i diner, per la qual cosa 
han d’estar disponibles per ser comprats. Suposa permetre que el mercat 
dirigeixi pel seu propi compte i decideixi la sort dels éssers humans i del seu 
medi natural i comporta el subordinar l’economia i, en darrera instància, al 
seu mecanisme regulador que és el mercat, l’organització social i l’Estat, i, 
per últim, suposa destruir les bases sobre les que s’han sustentat les societats 
precapitalistes i eliminar les traves que s’oposen al funcionament del mercat 
capitalista” (Bermejo, 1995a:44-45). 
 

Un model ecològic d’economia suposa superar l’actual model de creixement econòmic 
il·limitat, mitjançant l’aplicació de politiques de redistribució de la riquesa que 
impliquin un model de redueixi les desigualtats entre Nord i Sud (incloent les derivades 
del sexisme i la divisió sexual del treball), comptabilitzant els “costos” externs” o 
“externalitats” de tipus social i ambiental assolint un model econòmic de 
desenvolupament sense creixement (Riechmann, 1995). Per arribar a un món on les 
necessitats bàsiques de tots siguin satisfetes equitativament, l’èmfasi ha de posar-se 
molt més en redistribuir que en créixer (Martínez Alier, 1992).  
 
L’actual sistema econòmic genera una creixent desigualtat social entre els països 
desenvolupats i els països en desenvolupament. El creixement econòmic implica 
degradació ecològica i insostenibilitat social. El nexe entre pobresa i degradació 
ecològica és cada vegada més gran en el marc imposat pel sistema econòmic mundial i 
està provocant un procés migratori anomenat migracions ambientals. Aquestes 
migracions ambientals provocades per la sequera, la desforestació i l’erosió tenen 
conseqüències en la ingovernabilitat i la conflictivitat en els països del Sud. 
 
Autors com Carrizosa (1997) plantegen un canvi de model que implica reprendre temes 
econòmics que l’economia de mercat ha deixat de banda com ara: la distribució de 
l’ingrès, la planificació, el paper de la despesa pública. Es tracta de superar les 
simplicitats del neoliberalisme que ha prioritzat la inflació, els serveis i l’ocupació i 
donar més importància a polítiques distributives que tinguessin en compte les 
avantatges de l’automatisme i el potencial del sector serveis com a creadors de 
polítiques d’ocupació sostenibles no malbaratador del medi.  
 
Altres propostes es centren en la utilització dels recursos naturals en funció dels criteris 
d’equitat i sostenibilitat, que comportaria que el mercat no jugués un paper important en 
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la determinació de les quantitats i en els criteris de distribució d’aquests recursos 
naturals. Seria necessària la implantació d’un sistema de quotes que diferenciés entre els 
recursos directament utilitzables (com el carbó) i aquells que són origen de recursos (la 
terra o els mars). En aquesta línia, el Partit Verd Britànic planteja la necessitat de que la 
terra sigui de propietat pública així com la seva cessió temporal mitjançant el pagament 
d’una renda (Bermejo, 1995b).  
 
Des d’una perspectiva més radical, autors com Fernández Durán (1993) plantegen la 
necessitat que per aconseguir una adequada redistribució de la riquesa, pels països del 
Sud és imprescindible la desconnexió dels mecanismes que regeixen el mercat mundial. 
D’aquesta manera s’aconseguiria acabar amb les desigualtats d’intercanvi que provoca 
el model productiu imposat pels països industrialitzats. Els països del Sud controlarien 
els mecanismes d’acumulació i les decisions de caràcter econòmic. Aquest procés 
implicaria la necessitat per part dels països del Nord d’aplicar processos de redistribució 
interna de la riquesa, frenar l’aparell productiu i frenar el consum innecessari. En aquest 
model més radical en el que es dóna un paper preponderant a la societat civil en 
detriment de l’Estat. Es proposa un paper més actiu de la ciutadania i dels moviments 
socials de base i la pèrdua del protagonisme del mercat com a element regulador de 
l’economia.  
 
Segons Martínez Alier i Roca (2000), l’economia ecològica té una visió de la Terra com 
un sistema obert que s’oposa al model econòmic convencional, que té una visió 
crematística de la realitat econòmica, en la que les empreses venen bens i serveis, i amb 
això remunera els factors de producció (terra, treball i capital). L’economia ecològica, 
veu l’economia com un subsistema dins de l’ecosistema global finit. Veu una 
interrelació fonamental entre l’ús de recursos humans (energia, materials, aigua, espai) i 
els impactes ambientals (Figura 14).  
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Font: Martínez Alier i Roca (2000:15) 
 
Martínez Alier (1992) planteja que a l’economia capitalista aquests impactes ambientals 
de la natura no estan reflectits en els preus dels mercats i queden fora del sistema 
econòmic. En molts casos és impossible assignar valors acceptables de les 
conseqüències ambientals presents i futures del model productiu actual i, per aquest 
motiu s’han de tenir en consideració els límits i restriccions ecològiques del medi 
respecte la producció de bens i serveis ja que la majoria d’aquestes externalitats tenen 
efectes futurs incerts, desconegudes o irreversibles. Els límits ecològics de l’activitat 
econòmica vénen determinats per la capacitat de regeneració i d’assimilació del medi 
ambient: 
 

“L’economia ecològica no recorre a una escala de valors únic expressada en 
un sol numerari. Pel contrari, l’economia ecològica abasta l’economia 
convencional neoclàssica dels recursos i el medi ambient i va més enllà, en 
incorporar l’avaluació física dels impactes ambientals de l’economia 
humana. Per tant, l’economia ecològica no és una subdisciplina de 
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l’economia, sinó, més bé, una altra forma de denominar a l’ecologia 
humana” (Martínez Alier, 1984: 9). 

 
Tal i com apunta Urteaga (1985), per Martínez Alier, l’àmbit de l’economia ecològica 
supera l’àmbit de l’economia en diverses direccions i es fa indispensable estudiar 
l’entorn de l’economia i no tant sols el seu nucli per donar una visió globalitzadora de la 
realitat. Seria necessari, per explicar aspectes socials i econòmics com ara la lluita de 
classes i nacions, les lleis de les migracions i els drets de propietat, la distribució dels 
valors morals (Martínez Alier, 1984).  
 
En la línia de tenir en compte que els impactes ambientals tenen una influència directa 
en l’economia i en la qualitat de vida de les generacions futures, l’Informe Stern 
(2006),216 malgrat que no es pot considerar una proposta directament relacionada amb el 
moviment ecologista217, analitza el greu impacte que el canvi climàtic podria tenir el 
canvi climàtic sobre el creixement i desenvolupament en tots els països i, principalment, 
en els països en desenvolupament. Stern estima entre un 5% i un 20% del PIB global 
anual (depenen la més gran diversitat de riscos i impactes calculats) els costos i riscos 
del canvi climàtic. D’altra banda, els costos de les accions orientades a reduir les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle es podrien calcular en un 1% del Producte 
Interior Brut (PIB) global anual. 
 
4.3.5.1.1 Implementació de nous indicadors socioeconòmics  
 
Actualment els principals indicadors econòmics quantitatius es basen en criteris 
d’economia de mercat i reflecteixen el nivell d’activitat econòmica i de benestar 
econòmic. Els indicadors socioeconòmics han d’anar més enllà dels estrictament 
econòmics i haurien d’incorporar la pèrdua de qualitat de vida que poden tenir per les 
generacions futures. El principal indicador econòmic és el Producte Nacional Brut 
(PNB). Els principals problemes que comporta la seva utilització radica en que inclou al 
mateix nivell d’extracció de recursos renovables com els no renovables i no distingeix 
entre si aquests recursos renovables s’extreuen de forma sostenible o no sostenible; no 
valora les conseqüències per la salut que provoquen les activitats de producció i 
consum, per la qualitat de vida o per les generacions futures; i no incorpora les despeses 
monetàries que generen els problemes ambientals (Roca, 2002).  
 
El moviment ecologista planteja la necessitat d’elaborar nous indicadors que incorporin 
la comptabilitat del patrimoni natural i dels impactes ambientals i l’obtenció de diversos 
indicadors (alguns podrien ser monetaris) a partir d’aquesta comptabilitat i d’índexs que 
resumeixin el comportament de diferents indicadors (Roca, 1999). Es tracta de 
desenvolupar un nou sistema d’indicadors que incorpori els aspectes socials sobre les 
activitats econòmiques i productives que permeti dissenyar, gestionar i avaluar les 
polítiques ambientals. En aquesta línia, l’Índex de Benestar Econòmic Sostenible 
                                                 
216 Nicholas Stern. Stern Review: The Economics of Climate Change: 
http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/destaques/sternreview_report_complete.pdf 
(consultat 30/10/2010). 
217 Stern planteja mesures de caràcter internacional que en general no coincideixen en les que es proposen 
des del moviment ecologista: comerç d’emissions, cooperació tecnològica, mesures contra la 
desforestació i la integració dels països més pobre en la política de desenvolupament. 
Nicholas Stern. Stern Review: The Economics of Climate Change: 
http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/destaques/sternreview_report_complete.pdf 
(consultat 30/10/2010). 
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(IBES)218 és un indicador econòmic dissenyat per Daly (1989) i Coob (1989), que tracta 
sobre la sostenibilitat dels nivells de benestar que la població d’un determinat país està 
experimentant al llarg del temps ja que aquest índex integra ponderadament variables 
econòmiques, distributives, socials i ambientals que reben valoracions en una escala 
única, i ponderacions que han estat treballades en base als consensos establerts per 
aquests investigadors. Permet avaluar les polítiques de desenvolupament ja que és 
comparable amb els indicadors del PNB i és més proper a l’Índex de Desenvolupament 
Humà (IDH)219 del PNUD ja que incorpora les variables ecològiques més importants. 
Altres indicadors ambientals són:  
 

- Índex de Sostenibilitat Ambiental (ISA),220 que combina 22 indicadors 
ambientals (concentracions i emissions de contaminants, qualitat i 
quantitat d’aigües, consum i eficiència energètica, percepció de la 
corrupció, creixement poblacional, gestió ambiental...). 

- Petjada ecològica, relacionada amb les desiguals relacions entre Nord i 
Sud. És defineix com la utilització de l’espai ambiental (nacional, 
regional o per càpita) necessari per produir els nivells de vida que 
existeixen en determinats assentaments humans, en relació a les 
capacitats de càrrega dels ecosistemes rellevants. Es calcula considerant 
el territori (mesurat en àrees o hectàrees) necessàries per sustentar el 
consum i l’absorció de les deixalles derivades d’aquest consum, per un 
grup poblacional determinat. El consum local es calcula a partir de la 
producció, restant les exportacions i sumant les importacions. Mesura el 
consum de la natura que es desenvolupa en una determinada àrea 
geogràfica.  

- Índex del Planeta Viu (World Wildlife Fund International), aplicat de 
forma global pel planeta, mesura els canvis en la salut dels ecosistemes 
naturals del món des de 1970. S’aplica en l’anàlisi dels boscos, aigües 
dolces, i biomes marins del planeta. També analitza patrons de consum 
global i calcular la mesura de càrrega que fa la humanitat sobre l’ambient 
natural. 

- IBES (ISEW, Index of Sustanainable Economic Welfare), que pretén 
corregir els efectes ecològics no considerats del consum i reflectir el 
benestar social. Parteix de l’índex de consum privat per càpita, corregit 
per un índex de desigualtat, al que es sumen una sèrie de partides 
(estimació del valor de treball domèstic no remunerat o els serveis 
reportats pels bens de consum duradors) i es resten d’altres (compres de 

                                                 
218 CEPAL. Indicadores de tipo índice, alcance mundial o nacional: 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/9708/lcl1607e_6.pdf (consultat 30/10/2010).  
219 L’IDH és un indicador que es basa en tres paràmetres: l’esperança de vida en néixer, el nivell d’estudis 
de la societat i la renda per càpita del país segons el seu PIB. 
CEPAL. Indicadores de tipo índice, alcance mundial o nacional: 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/9708/lcl1607e_6.pdf (consultat 30/10/2010). 
220 L’ISA és una iniciativa del Global Leaders for Tomorrow Environmental Task Force del World 
Economic Forum presentat en 2001 al Fòrum Econòmic de Davos. No es pot considerar com una 
proposta directament relacionada amb el moviment ecologista ja que sorgeix de la iniciativa 
governamental i té com a objectiu agregar informació complementària als indicadors del PIB i a l’Índex 
de Competitivitat Internacional (ICI). 
CEPAL. Indicadores de tipo índice, alcance mundial o nacional: 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/9708/lcl1607e_6.pdf (consultat 30/10/2010). 
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béns de consum duradors, despeses defensives, perjudicis de la 
degradació ambiental...) (Martínez Alier i Roca, 2000). 

 
Des de la perspectiva social, s’han desenvolupat diverses metodologies d’indicadors que 
tinguin en compte variables d’anàlisi que superin la barrera entre aspectes socials i 
econòmics i es basin en criteris d’equitat. Boltvinik (1993), destaca el Mètode de 
Mesura Integrada de la Pobresa (MMIP) i l’Índex de Progrés Social (IPS): 
 

- Mètode de Mesura Integrada de la Pobresa (MMIP), integra els ingressos 
corrents amb indicadors educatius, de temps lliure, les característiques de 
l’habitatge i els seus serveis, equipaments de la llar, electricitat... 

- Índex de Progrés Social (IPS), indicador de desenvolupament alternatiu 
al PIB, inclou les dimensions econòmiques i socials com ara 
l’alimentació, vestit, accés al transport públic, cultura...  

 
Martínez Alier i Roca (2000) recullen diverses propostes que s’han plantejat des 
l’economia ecològica per incorporar la pèrdua del patrimoni natural en els indicadors 
econòmics. L’economista i consultor del BM El Serafy va plantejar la idea d’entendre el 
medi ambient com un capital natural que necessita ser amortitzat, i que la seva 
utilització implica un cost per desgast. L’explotació dels recursos no renovables no 
hauria de ser comptabilitzada en el PIB ja que significa una descapitalització que no ha 
de ser reconeguda com una producció. Altres propostes, en la línia anterior, incorporen 
la necessitat de descomptar les despeses defensives221 que són necessaris per corregir els 
impactes ambientals produïts pel sistema econòmic en un determinat territori. Altres 
economistes com Hueting, proposen el concepte d’Ingrés Nacional “sostenible”, que 
seria el producte de restar al Ingrés Nacional convencional els costos defensius 
efectivament realitzats. Els recursos alliberats mitjançant la reducció de determinades 
activitats es podrien destinar a activitats menys perjudicials ambientalment. 
 
4.3.5.1.2 Taxes i impostos ambientals basat en criteris socials i ecològics 
 
Amb el terme impostos ecològics, ambientals o verds es fa referència als que generen 
un incentiu per un canvi de comportament en un sentit determinat per la política 
ambiental (Martínez Alier i Roca, 2000). Les taxes i impostos ambientals haurien de 
tenir en compte tres condicions bàsiques: que el seu disseny i aplicació promoguin 
l’objectiu prioritari d’equitat nacional i internacional, que no impliquin que els 
problemes ambientals es traslladin a altres llocs o s’ajornin en el temps i que no 
s’assignin valors monetaris a recursos naturals afectats per la incertesa ecològica 
(Estevan, 1995). S’hauria de combinar l’aplicació d’impostos i taxes (aquestes s’haurien 
d’aplicar integrament a alguna finalitat concreta de protecció del medi); es tractaria 
d’aplicar tres grans conjunts de mesures: legals (lleis i reglaments); socials 
(autoorganització social, informació i educació i acords voluntaris); pressupostàries i 
fiscals, mitjançant instruments de política econòmica, fiscal i pressupostària 
(Riechmann i Fernández Buey, 1995). 
 

                                                 
221 Martínez Alier i Roca (2000) recullen tres possibles enfocaments per calcular les despeses defensives 
que s’haurien de tenir en compte per valorar els impactes de l’economia sobre el medi: valorar la pèrdua 
de benestar que comporta per la ciutadania, valorar el cost de reparació que suposaria reparar l’impacte 
una vegada produït, i el cost que significaria evitar-lo. 
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Segons Jacobs (1996), la proposta d’un programa de transformació del model social i 
econòmic actual cap a un nou sistema d’economia ecològica per part de l’Estat hauria 
de tenir en compte quatre instruments impositius: mecanismes voluntaris, regulació, 
despesa governamental i incentius econòmics. Els mecanismes voluntaris són totes les 
accions no forçades per llei ni induïdes mitjançant incentius econòmics, que emprenen 
els individus, grups i empreses, per protegir el medi ambient com ara: consum verd, 
reciclatge, campanyes de boicot a determinades actuacions malbaratadores del medi, 
voluntariat ambiental, l’educació ambiental... La regulació inclou mesures 
administratives i legals constituïts per obligacions i prohibicions com ara: la prohibició 
de pràctiques perjudicials pel medi, fixació d’estàndards de qualitat mediambiental, 
l’ordenació del territori, les ecoauditories... Altres mesures que planteja Jacobs (1996) 
haurien de ser el control de la despesa governamental i els incentius econòmics, 
dissenyats amb l’objectiu de fer menys atractives les activitats ambientalment nocives 
(tributs ecològics, ajuts financers, drets de contaminació i els dipòsits reemborsables).222 

 
La funció de les taxes i impostos ecològics han de tenir un efecte redistributiu orientat a 
potenciar activitats socialment útils, superant el model plantejat per la Unió Europea 
mitjançant el Llibre Blanc sobre Creixement, competitivitat i ocupació:223 
 

“En aquets temps en que es planteja freqüentment que s’ha de reduir el 
paper del sector públic en favor del paper del mercat, pensem que, com a 
mínim, hauria de quedar oberta la possibilitat de que nous impostos 
serveixin per incrementar els fons destinats a serveis socialment útils i que 
tinguin nul o poc impacte ambiental negatiu” (Martínez Alier i Roca, 2000: 
139).  
 

Martínez Alier i Roca (2000) recullen algunes experiències sobre impostos sobre 
emissions o abocaments que han tingut en compte els principis plantejats pel moviment 
ecologista de canviar comportaments perjudicials pel medi i que no tinguin un objectius 
merament recaptadora com ara els impostos sobre emissions de diòxid de sofre a 
Suècia, els impostos sobre les emissions d’Òxids de Nitrogen a Suècia,224 o la taxa 
sobre abocadors industrials contaminants a les aigües d’Holanda.225  
 
Aquestes experiències d’impostos i taxes ambientals tenen com a denominador comú el 
fet de ser incentivadores pel desenvolupament de polítiques empresarials sostenibles 
ambientalment i d’anar més enllà del concepte de “qui contamina paga”, proposat per la 
Unió Europea a través de les diverses polítiques ambientals. Al mateix temps, 

                                                 
222 Els dipòsits reemborsables, són finances que els potencials degradadors del medi dipositen, i que 
recuperen quan demostren que no han degradat l’entorn. El valor del dipòsit hauria de ser el que permeti 
assolir l’objectiu de recollida que s’havia fixat (Jacobs, 1996). 
223 Aquest informe, conegut per l’informe Delors, plantejava la necessitat d’encarir les energies 
contaminants (o en general, de l’ús de recursos naturals o de les emissions contaminants) amb l’objectiu 
d’abaratir el preu del treball, i aconseguir dos objectius socialment desitjables: una millora ambiental i un 
augment de l’ocupació. (Martínez Alier i Roca, 2000).  
224 Aquests impostos es basen en el concepte de neutralitat fiscal: els diners recaptats es retornen a les 
empreses i la contribució neta de les més contaminants és positiva i la de les menys contaminants és 
negativa (Martínez Alier i Roca, 2000). 
225 Segons Martínez Alier i Roca (2000), aquests impostos estan destinats a recaptar diner per finançar 
despeses públiques relacionades amb el cicle de l’aigua i en els sistemes de depuració d’aigües. La quota 
a pagar per les empreses es calcula a partir de coeficients establerts en funció de diverses variables 
(producció, matèries primes utilitzades, nombre de treballadors...). 
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signifiquen una millora de l’eficiència de la utilització de la utilització de l’energia i de 
les matèries primeres. 
 
Des del moviment ecologista es plantegen propostes de reforma fiscal ecològica que 
desenvolupin polítiques globals d’actuació. En aquesta línia, el grup d’Economistes 
Europeus per a una Política Econòmica Europea Alternativa a Europa (2006), incideix 
en la necessitat d’implementar un nou sistema fiscal que redueixi la competència fiscal i 
promogui un sistema de finances públiques més equitatiu i eficient que hauria 
d’harmonitzar els impostos sobre el capital, els impostos sobre l’energia i els impostos 
sobre les transaccions monetàries. Es proposa la introducció i l’estricte compliment del 
principi d’ingressos globals a tot el món a la fiscalitat internacional de totes les 
empreses i establir un sistema d’informació mútua sobre els pagaments per interessos 
transfronterers. També es proposa l’aplicació d’un impost comunitari sobre l’energia: 

 
“Els estats membres haurien d’introduir un impost harmonitzat sobre 
l’energia, que abasti el sector productor, basat en la intensitat d’emissió de 
biòxid de carboni de les fonts energètiques emprades. Per evitar la 
substitució de l’energia fòssil per energia nuclear, també les centrals 
nuclears estarien subjectes a aquest impost” (Economistes Europeus per a 
una Política Econòmica Europea Alternativa a Europa, 2006:14). 

 
Aquest nou sistema fiscal s’hauria de complementar amb impostos a l’especulació 
financera com la Taxa Tobin,226 amb l’objectiu d’alleugerir la inestabilitat financera i 
aconseguir que les rendes recaptades es destinessin als països en vies de 
desenvolupament a través de les Nacions Unides. Aquest impost sobre les transaccions 
financeres va ser proposat per James Tobin als anys setanta del segle XX i consisteix en 
l’establiment d’un baix impost (entre el 0,1% i 0,5%) que s’apliqués sobre les 
transaccions de canvi entre operacions especulatives que desestabilitzen els mercats 
financers. Els ingressos recaptats per aquesta taxa es destinarien a eradicar la pobresa 
extrema i protegir el medi ambient de les pitjors agressions durant tot un any. Per assolir 
la implantació efectiva de la Taxa Tobin es requeriria resoldre qüestions pràctiques: el 
percentatge del nivell impositiu hauria de ser prou elevat per evitar les grans operacions 
especulatives; la seva zona d’aplicació hauria de ser d’abast mundial, encara que al 
principi podria plantejar-se de forma gradual en alguns països (una mena de “zona 
Tobin”); l’administració i la recaptació es podria realitzar aprofitant les institucions 
financeres ja existents (bancs centrals, administracions fiscals estatals o internacionals), 
sense necessita de recórrer al BM o al FMI, encara que també es planteja la possibilitat 
de crear una nova organització internacional que garantís el seu funcionament i el seu 
caràcter redistributiu; i caldria determinar quins haurien de ser els criteris d’utilització 
dels recursos i quins percentatges es destinarien a temes socials, quins al medi natural i 
quins a ajut al desenvolupament. 
 
                                                 
226 La Taxa Tobin, proposada per James Tobin (professor de la Universitat de Yale i premi Nobel 
d’economia en 1991, i reivindicada per ATTAC sorgeix de la necessitat de donar solució a l’extrema 
variabilitat dels tipus canviaris i la creixent especulació dels mercats de divises. ATTAC-França es va 
constituir en juny de 1998 amb un doble objectiu: promoure l’establiment de mecanismes de control dels 
mercats financers i de les seves institucions (la transparència de les inversions, l’abolició dels paradisos 
fiscals, la democratització dels organismes financers internacionals...); impulsar i enfortir el 
desenvolupament d’una opinió pública mundial, independent i ben informada (mitjançant l’obertura 
d’espais de discussió i debat, la difusió d’informació, i la realització d’accions de sensibilització de 
l’opinió pública). ATACC Catalunya: http://attac-catalunya.cat/index.php/qui-som (consultat 6/11/2010). 
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4.3.5.1.3 Economia Solidària 
 
L’economia ecològica (també anomenada economia solidària) ha d’acomplir una sèrie 
de criteris ètics que implica un canvi de valors que prioritzen el paper de la persona 
sobre el de l’economia i la competitivitat. Tal i com apunta Reintjes (2004), l’economia 
solidària aplica una sèrie de criteris ètics que el diferencien del model econòmic i social 
dominant: 
 

- Autonomia de les empreses socials, sense la tutela dels estats 
centralitzadors i allunyades de les pràctiques empresarials 
burocratitzades.  

- Autogestió i gestió col·lectiva dels models organitzatius des de la 
independència, autonomia i corresponsabilitat. 

- Utilitat social, cultural i mediambiental de la producció de bens i serveis. 
- Propietat social dels mitjans de producció i dels beneficis generats: 

participació en la propietat, control social del procés de producció i del 
procés comercial i financer. 

- Participació social en els processos i les dinàmiques econòmiques, 
principalment en l’àmbit local. 

- Territorialitat, arrelament en el territori: reorganització de l’economia a 
nivell local per recuperar el control sobre els processos econòmics i 
garantir el benestar social i individual. 

- Lucre desvinculat de la maximalització del benefici i orientat a assolir la 
creació d’excedents per reinvertir-los en la consolidació i ampliació de la 
iniciativa empresarial o per produir bens públics per la comunitat.  

- Cooperació i solidaritat mitjançant la configuració d’un sistema 
econòmic no basat en la competitivitat. 

- Activitats econòmiques amb utilitat social, ambiental i solidari: consum 
ètic, finances solidàries, comerç just, moneda local, desenvolupament 
rural... 

 
Per assolir un model econòmic solidari des d’alguns sectors del moviment ecologista es 
plantegen una sèrie d’actuacions que ajudin a superar el model econòmic neoliberal. 
Segons Galaz i Prieto (2006) aquestes línies d’actuació alternatives que han de 
possibilitar una economia solidària i un mercat democràtic han de ser: 
 

- Democratització del poder econòmic mitjançant un sistema redistributiu 
que permeti la supervivència dels sectors marginats no actius 
econòmicament per l’economia neoliberal (persones en situació d’atur, 
ancians, discapacitats...). Per assolir aquests model és necessari la creació 
d’una economia mixta que permeti afavorir la creació d’entitats que facin 
èmfasi en l’autogestió productiva que entrin en el mercat d’acord amb un 
sistema d’intercanvis regulat per un sistema de preus definit des d’un 
organisme estatal. Serien formes d’economia sense acumulació 
capitalista. 

- Un model de planificació estatal que permeti regular la tendència a la 
concentració i que permeti alliberar actius, per tal que altres sectors 
socials puguin autogestionar-se. Es planteja un model de planificació 
descentralitzada i participativa, que permeti a les forces socials 
expressar-se en un mercat democràtic. 
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- Una ètica de la donació que es basi en la gratuïtat com a component 
fonamental de l’economia a través d’organitzacions de reciprocitat i 
donació: economies domèstiques i de comunitats, cooperativisme i 
autogestió, economia de donacions institucionals, treball voluntari, 
economia informal paral·lela...  

- Recolzament a les noves formes d’organització social i econòmiques: 
xarxes d’intercanvis de bens i serveis sense mediació monetària (o 
mitjançant la creació d’una moneda alternativa local), entitats de comerç 
equitatiu i just,227 foment del consum responsable...  

 
4.3.5.1.4 L’economia verda 
 
Diversos economistes han proposat instruments i programes de política econòmica per 
intentar fer compatible l’activitat econòmica i empresarial amb la preservació del medi 
ambient. Segons Pintor (1997), des de l’enfocament de l’economia ambiental 
tradicional l’objectiu és, en primer lloc, ampliar ecològicament el mercat, assignant 
valors monetaris (o preus) als costos mediambientals externs, mitjançant diferents 
tècniques (assignació de drets de propietat, valoració de contingències, mètodes 
indirectes...); i en segon lloc internalitzar les externalitats, és a dir compensar 
monetàriament pels guanys o pèrdues de benestar que uns agents produeixen a uns 
altres.  
 
En aquesta línia, Jacobs (1996) planteja un model que analitza el paper que ha d’assolir 
l’Estat per desenvolupar una política ambiental eficaç sense deixar de banda el paper del 
moviment ecologista com a element clau en la sensibilització i la mobilització cultural, 
social i econòmica enfront els problemes ambientals. L’autor proposa que, al mateix 
temps que l’Estat ha de desenvolupar polítiques ambientals basades en el sistema 
econòmic de mercat, s’han de potenciar mesures de consens i de participació ciutadana 
com ara la democràcia deliberativa per implicar a la ciutadania en la presa de decisions. 
El model que planteja Jacobs es centra en la necessitat d’articular un model que 
afavoreixi una reestructuració ecològica del capitalisme i que integri els sectors 
empresarials, la majoria de la ciutadania i el moviment ecologista: 
 

“L’economia del medi ambient fa que sigui possible concebre una 
convergència d’interessos entre una part significativa del sector empresarial, 
una majoria de votants dels països industrialitzats i el moviment ecologista; 
i aquesta convergència podria resultar prou forta com per fer realitat el tipus 
de reformes suggerides en aquest llibre” (Jacobs, 1996:21).  

 
Segons Jacobs (1996), l’aplicació d’aquest model representaria un canvi en el paper de 
l’Estat i de les empreses en l’objectiu del desenvolupament sostenible. Els creixents 
costos ambientals constitueixen el motor de noves inversions que provoquen la millora 
de l’eficàcia de la utilització dels recursos ambientals i el desenvolupament de les 
tecnologies d’eficiència energètica no contaminants. Aquestes tecnologies estimularien 
el creixement econòmic convertint a les empreses en més competitives. Al mateix 

                                                 
227 Algunes Organitzacions No Lucratives han generat sistemes que possibiliten que els consumidors del 
Sud obtinguin un pagament just pels seus productes. Faciliten l’accés a cadenes de distribució i 
comercialització alternatives, al marge de les grans empreses multinacionals que fixen uns preus que 
afavoreixen l’explotació dels col·lectius que no tenen la capacitat de negociació i de control necessaris 
per assolir un preu just (Galaz i Prieto, 2006). 
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temps, la reforma fiscal ambiental orientada a reduir la pressió fiscal sobre el treball i 
augmentant la fiscalitat cap a les empreses que provoquen el deteriorament de l’entorn 
afavoriria als sectors més intensius en treball que veurien reduïts els seus costos. 
L’escenari polític proposat inclou la convergència entre el paper de l’Estat i del 
moviment ecologista que contribuiria a l’augment del recolzament de la ciutadania a la 
defensa del medi ambient.  
 
4.3.5.2 Cap a un nou model de consum: el decreixement  
 
4.3.5.2.1 La necessitat de canviar l’actual model de creixement 
 
El model econòmic actual es basa en la necessitat constant del consum de tot tipus de 
recursos naturals molt per damunt de les capacitats del medi. Al ritme actual, l’activitat 
industrial mundial s’està duplicant cada 25-30 anys i el requeriment total de materials 
de l’economia planetària no para de créixer i, amb, els impactes sobre la natura. Es 
tracta d’un problema amb dues variables: el sistema produeix i necessita acumulació pel 
seu funcionament i, al mateix temps produeix inequitat i desigualtat en el repartiment 
d’aquesta acumulació (González Reyes, 2009a).  
 
Una sèrie de pensadors comencen a plantejar la necessitat de desenvolupar noves 
estructures socials i polítiques que superessin les existents creades en una situació de 
reconstrucció política, social i econòmica que ja no s’adaptaven a la situació actual. Es 
comença a posar en dubte que l’industrialisme havia de ser el motor de la societat. Es 
plantegen propostes de descentralització i de reducció de les escales productives, un 
retorn a models de producció més ecològics i sostenibles i cercar altres tipus de 
creixement. Els precursors d’aquesta nova forma de pensar l’economia, la societat i la 
política, crítica amb el model de creixement econòmic conflueixen en la necessitat de 
prioritzar les relacions personals i l’austeritat enfront al consumisme. Segons García 
Jané (2008), aquests precursors del decreixement són: Epicur (341-270 aC), mitjançant 
la seva proposta de moderació de les necessitats i la recerca de la felicitat en els plaers 
espirituals com l’amistat i les relacions socials; Henry David Thoreau (1817-1862), 
partidari d’una vida senzilla i autosuficient en l’aspecte personal, i la desobediència 
civil com acció política; i Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), que propugnava 
per a l’Índia una mena de socialisme ecològic i espiritual basat en la independència 
econòmica, l’economia familiar i la producció descentralitzada, domèstica i artesanal. 
Altres pensadors com Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994), Ivan Illich (1926-
2002), André Gorz (1923-2007), i Manfred Max-Neef (1932) desenvolupen nous 
sistemes d’organització social basat en la necessitat de superar el concepte de 
creixement que ha caracteritzat a les societats industrials. 
 
Nicholas Georgescu-Roegen, reflexiona sobre el perill que significa per les generacions 
futures el capitalisme. Va ser un dels antecedents de l’economia ecològica i 
l’introductor de la bioeconomia (una economia oberta a la lògica dels éssers vius que 
habiten a la biosfera i on el funcionament d’aquesta està governat per lleis físiques i 
biològiques que condicionen i limiten l’economia (Garcia Jané, 2008). Per Georgescu-
Roegen, el model de creixement capitalista és insostenible i només el decreixement és 
factible. Significa un dels antecedents més directes de les actuals propostes del 
moviment ecologista incorporant conceptes com ara el de conservació, reciclatge, el 
pacifisme i el respecte pels ecosistemes: 
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“A partir de 1972 va esbossar el seu Programa Bioeconòmic Mínim, un 
conjunt de mesures a aplicar, regides pels principis de precaució i de 
conservació i reciclatge. Entre elles proposava la prohibició de la producció 
d’armament per “assassinar-nos a nosaltres mateixos” i la necessitat de 
reduir progressivament la població mundial fins al nivell que pogués 
alimentar-se únicament amb agricultura ecològica, coneixent el perill per a 
la salut i els ecosistemes que comporta l’agricultura química” (García Jané, 
2008:7). 

 
Georgescu-Roegen (1971) aporta al debat sobre la crítica al creixement la perspectiva 
científica al enfrontar-se a la idea de l’estat estacionari. La seva proposta de la quarta 
llei de la termodinàmica considera que el reciclatge complert dels residus és impossible 
ja que els objectes materials es desgasten de tal forma que les molècules es dissipen de 
forma gradual i no tenen possibilitat de tornar a ser reagrupades. 
 
Ivan Illich reflexiona sobre la necessitat de replantejar-se el model de creixement 
il·limitat, insostenible degut als grans problemes col·laterals que presenta (psicològics, 
sanitaris i ambientals): 
 

“Segons Illich, les institucions modernes ens separen de la natura i dels 
nostres semblants, i ens converteixen en éssers endormiscats i sense 
iniciativa pròpia. Els grans programes de desenvolupament que durant 
dècades ha exportat Occident es basen en la convicció que l’ésser humà és 
per naturalesa malaltís, ignorant i pobre, necessitat dels serveis 
institucionals que li proporcionen la salut, el coneixement i la capacitat de 
consumir. Illich, en canvi, té plena confiança en la solidaritat espontània, en 
la diversitat cultural i en la joia inherent al fet de viure. Tota la seva crítica 
de la societat contemporània neix del seu anhel d’un món convivencial 
convivial, postindustrial i postinstitucional, en el qual tothom pugui 
desenvolupar el seu potencial i la creativitat propis” (Pigem, 2009:25-26). 

 
Per Illich és necessari posar límits al creixement econòmic i tecnològic. A la seva obra 
Eines per a la convivencialitat (1973), proposa noves formes de vida que faciliti un 
intercanvi autònom i creatiu entre persones, entre elles i el seu entorn. Un model de 
societat oposat al individualisme i la competitivitat que ha de tenir com a eix 
vertebrador un estil de vida modest i auster: 
 

“Segons Illich, hi ha llindars naturals que no haurien de ser transgredits per 
cap tecnologia. La convivialitat també va lligada a un estil de vida modest i 
auster, que s’adona que “menys és més” i renuncia joiosament a les 
seduccions del consumisme. Segons Illich, l’austeritat és la virtut 
fonamental del nou ésser humà i constitueix la base de l’amistat i de 
l’alegria, del tenir cura dels altres i del tenir cura del món” (Pigem, 
2009:19).  

 
Aquest corrent crític amb el sistema capitalista planteja nous models de l’organització 
del treball mitjançant una sèrie de propostes que reflexionen sobre la sobreacumulació 
del capital i criticant el model de consum que propugna el capitalisme. Autors com 
André Gorz critiquen la tècnica com un element clau de la dominació dels éssers 
humans i de la natura. Segons Gorz (1986), l’aparell de producció i el de control es 
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confonen i la tecnocràcia continua glorificant un sistema que s’ha extingit en nom de 
valors que ja no són vàlids des de fa temps. Les crisis capitalistes periòdiques tenen 
dues causes: superacumulació i subconsum: 
 

“Bosquet228 insistia en la capacitat del capitalisme avançat per crear 
escassetats, noves necessitats que tant sol ell mateix podia satisfer en forma 
de consum privatitzat i mercantilitzat. Així “modernitza la pobresa”, 
estimula els desitjos i eleva contínuament el llistó dels valors de consum 
dominants: a ells aspira, sempre inútilment, la massa, doncs el benestar es 
redefineix sempre cap a dalt; més encara, quan la majoria hi accedeix, com 
el cas del cotxe, comencen a perdre valor d’ús” (Valdivieso, 2008:121). 

 
Segons Pérez Rojo (2009), Murray Bookchin (1921-2006), representant de l’anomenada 
“Nova Esquerra”,229 introdueix les qüestions socials a les propostes ecologistes. 
Bookchin planteja que el domini de la natura per part del ésser humà procedeix 
directament de la dominació de l’ésser humà per l’ésser humà i que les relacions socials 
de dominació són les que condueixen al domini de la natura en totes les seves formes. 
Per Bookchin,230 una societat ecològica ha de ser harmònica amb ella mateixa i amb els 
ecosistemes naturals, el que anomena “mutualisme simbiòtic231, una fusió entre ecologia 
i anarquisme. Denuncia el que anomena “capitalisme verd” posant en dubte que la 
implantació a gran escala de les tecnologies alternatives fos la solució als problemes 
ambientals que havia de permetre sortir de la crisi estructural del capitalisme i elevar les 
cotes de creixement. Segons Pérez Rojo (2009), per Bookchin les noves tecnologies han 
de ser el principi d’una nova societat més ecològica basada en una nova relació amb la 
natura. No es pot parlar d’una societat ecològica sense canviar l’economia de mercat i el 
model de consum imperant en el sistema capitalista. Paral·lelament al procés de canviar 
el model econòmic, Bookchin proposa un altra idea clau de l’anarquisme: la 
descentralització de les ciutats i la creació d’ecocomunitats, com a espai d convivència 
bàsica basada en el concepte de democràcia directa232 on la ciutat ja no és un lloc on es 
viu, una inversió en una llar, un espai de seguretat o es desenvolupa la seva activitat 
cultural o professional; és un espai de debat i de deliberació on es prenen i apliquen les 
decisions consensuades a través de les assemblees.  
 
La satisfacció de les necessitats humanes estan condicionades per les exigències del 
consumisme imperant imposat per l’actual sistema econòmic. L’economista Manfred 

                                                 
228 Michel Bosquet era el pseudònim que utilitzava André Gorz com a periodista. 
229 La Nova Esquerra és un moviment contracultural que sorgeix als Estats Units a finals dels anys 60 del 
segle XX que té un cert paral·lelisme amb el moviments sorgits a Europa a l’entorn del Maig del 68 i que 
qüestionen el model capitalista i del marxisme plantejant noves formes d’organització social de caire 
llibertari. Aquest moviment arrelaren amb els nous moviments socials: minories ètniques, feminisme i 
alliberament sexual, pacifisme, ecologia... 
230 Murray Bookchin. Tesis sobre el municipalismo libertario: 
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://habitat.aq.upm.es/boletin/n40/amboo.en.html&
ei=NElhTdneGIGs8gOmj_CZDA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CD8Q7gEwAzge&
prev=/search%3Fq%3Dmurray%2Bbookchin%26start%3D30%26hl%3Des%26cr%3DcountryES%26sa
%3DN%26biw%3D1024%26bih%3D485%26tbs%3Dctr:countryES%26prmd%3Divnsbo  
(consultat 20/10/2010).  
231 El mutualisme simbiòtic de Bookchin es basa en el suport mutu de Kropotkin i en els principis bàsics 
de l’anarquisme com ara la descentralització, l’autogestió o la cooperació. 
232 Bookchin planteja la necessitat que aquesta estructura organitzativa descentralitzada s’havia d’estar 
formada per persones que treballessin en l’àmbit local governats per assemblees populars i per un sistema 
de presa de decisions participativa de democràcia directa.  
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Max-Neef reflexiona sobre com s’ha configurat un model de societat dependent (a 
nivell econòmic-financer, tecnològic, cultural i polític) de les decisions dels grans 
centres econòmics que impedeixen la satisfacció de les necessitats bàsiques dels països 
en desenvolupament: 
 

“La satisfacció de necessitats tals com subsistència, protecció, participació, 
creació, identitat i llibertat es veu inhibida per les exigències que, de manera 
explícita o soterrada, els centres internacionals de poder fan a la perifèria en 
qüestió de models polítics, pautes de creixement econòmic, patrons 
culturals, incorporació de tecnologies, opcions de consum, relacions 
d’intercanvi i formes de resoldre els conflictes socials. L’acceptació 
d’aquestes exigències no tant sols es nodreix de les dependències, sinó que a 
més les reforça. Ens trobem, doncs, davant un cercle viciós dins del qual poc 
o res pot avançar-se en la satisfacció de les necessitats més vitals de les 
grans masses dels països en desenvolupament” (Max-Neef, 1994:84-85). 
 

Max-Neef (1994) proposa un model de societat basada en l’autodependència, concepte 
que implica el foment de la participació en les decisions, la creativitat social, 
l’autonomia política, la justa distribució de la riquesa i la tolerància enfront la diversitat 
d’identitats. Aquest model significaria l’articulació dels éssers humans amb la natura i 
la tecnologia, dels aspectes personals amb els socials, de les petites comunitats amb les 
macroestructures, de l’autonomia amb la planificació i de la societat civil amb l’Estat 
(Figura 15). Aquest model es pot articular mitjançant una sèrie de canvis culturals. 
 
Figura 15: Mecanismes d’autodependència segons Max-Neef 
 
Articulació entre 
éssers humans, 
natura i tecnologia 

Construir indicadors capaços de discriminar entre el que es positiu i 
negatiu i dissenyar i utilitzar tecnologies que s’ajustin a un procés de 
desenvolupament verdaderament eco-humanista que pugui garantir la 
sostenibilitat dels recursos naturals pel futur 
. 

Articulació de 
l’àmbit personal amb 
el social 

Estimular l’autodependència en els diversos nivells: individual, grupal, 
local, regional i nacional. 

Articulació de 
l’àmbit micro amb el 
macro 
 

Des del nivell macro, reduir al mínim, mitjançant mecanismes 
institucionals o amb d’altres vies, reproduir les relacions verticals. 
Des del nivell micro, implica que aquests siguin menys burocràtics, 
més democràtics i més eficients en la combinació de creixement 
personal i desenvolupament social. 
 

Articulació de la 
planificació amb 
l’autonomia 

Es precisa una planificació global per les autonomies locals, capaç de 
mobilitzar als grups i comunitats ja organitzats, amb la finalitat de que 
puguin transmutar les seves estratègies de supervivència en opcions de 
vida, i les seves opcions de vida en projectes polítics i socials 
orgànicament articulats al llarg de l’espai nacional 
. 

Articulació de la 
societat civil amb 
l’Estat 
 

L’Estat ha d’obrir espais de participació a diferents actors socials, amb 
la finalitat d’evitar que, a través de la reproducció de mecanismes 
d’explotació i de coerció, es consolidin projectes autònoms perversos 
que atemptin contra la multiplicitat i diversitat que pretén reforçar. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de Max-Neef (1994) 
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Segons Max-Neef (1994), aquest model més just i solidari es fonamenta en 
l’abandonament del concepte tradicional de satisfacció de les necessitats per altres que 
tinguin en compte una nova escala de valors: 
 

- Incorporar un nou concepte del treball que tingui en compte tant la seva 
funció de generador d’ingressos com de catalitzador de les energies socials: 
participatiu, solidari i generador de més autonomia en les decisions 
comunitàries. 

- Impulsar la participació popular en els sistemes de producció de la 
informació i la creació de bancs d’idees que reculli projectes i iniciatives 
que potenciïn l’autodependència local. 

- Millorar el model educatiu incorporant la reflexió sobre alternatives al 
desenvolupament. 

- Recolzament de les petites organitzacions empresarials (micro-unitats 
individuals, cooperatives) que basades en mecanismes de solidaritat i 
autogestió tinguin una visió alternativa del procés de desenvolupament.  

- Potenciació de la participació comunitària de la societat civil. 
- Reestructuració dels sistemes financers i bancaris cap un model que 

potenciï l’estalvi comunitari i la circulació dels excedents a les pròpies 
comunitats que les generen. 
 

4.3.5.2.2 El decreixement 
 
Des del moviment ecologista es planteja la necessitat de canviar l’actual model de 
consum, canviant la cultura predominant del progrés i del desenvolupament per una 
nova cultura que posi en dubte el creixement com a paradigma en creixement en una 
societat basada en el consumisme. Una societat que s’ha organitzat a l’entorn del 
creixement i que comença a donar-se’n de que quan aquest creixement s’estanca es posa 
en perill tot el sistema econòmic, social i polític. Aquest model necessita d’instruments 
que fan funcionar l’engranatge de l’economia: 
 

“Tres ingredients són necessaris perquè la societat de consum pugui 
continuar en seu cicle diabòlic: la publicitat, que crea el desig de consumir; 
el crèdit bancari, que en dóna els mitjans, i la caducitat accelerada i 
programada dels productes, que en renova la necessitat” (Latouche, 2009). 

 
La societat actual és dependent del creixement, amb la paradoxa de que ens trobem en 
un planeta finit. Aquest creixement s’enfronta amb els límits de la biosfera que no pot 
absorbir els residus produïts per aquest creixement (Illich, 2005). El canvi necessari de 
model implicaria no tant sols un canvi polític, sinó un nou paradigma cultural que 
significaria una nova estructura política: 
 

“El decreixement és, doncs, un projecte polític, en el sentit fort de 
l’expressió, el de la construcció, tant al nord com al sud, de societats de 
convivència autònomes i ecònomes. No és, però, un programa en el sentit 
electoral del terme. No s’inscriu en l’espai de la política politiquejadora, 
sinó que intenta tornar al fet polític tota la seva dignitat. Constitueix un 
projecte basat en una anàlisi realista de la situació, per bé que no és 
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immediatament convertible en objectius susceptibles de ser acomplerts. És 
la coherència teòrica del conjunt allò que es busca” (Latouche, 2009:54-55). 
 

El decreixement significa un procés de canvi en diverses direccions: retallar el consum 
de recursos i residus, reduir la velocitat del ritme de vida, tant en el referent a les 
distàncies que recorren els productes com en la pròpia vida personal, i la reducció de les 
estructures socials: 
 

“En què hauríem de decréixer? Per suposat en la producció i el consum, 
però també en la velocitat de vida que tenim com a societat, en les distàncies 
que recorrem i fem recórrer als productes, en la complexitat de la nostra 
tecnologia (per la sostenibilitat hem de fer les coses més senzilles, almenys 
la majoria d’elles), en les agrupacions socials (la democràcia requereix 
societats més petites) o en les hores de treball productiu (que no en les 
cuidats). A més, el decreixement implica un canvi de paradigma mental: 
decreixement no és un terme negatiu, sinó positiu” (González Reyes, 
2009a:127). 

 
Latouche (2009) proposa vuit canvis interdependents a la societat per assolir una 
societat autònoma del decreixement: reavaluar, reconceptualitzar, reestructurar, 
redistribuir, relocalitzar, reduir, reutilitzar i reciclar (Figura 16).  
 
Figura 16: El cicle virtuós de vuit “R” 
 
Reavaluar 
 

Canviar l’escala de valors dominants:  
- l’altruisme per l’egoisme 
- la cooperació per a la competició desenfrenada 
- el plaer del lleure i l’ethos del joc a l’obsessió pel treball 
- la importància de la vida social al consum il·limitat 
- el local pel global 
- l’autonomia a l’heteronomia 
- el gust per la feina ben feta a l’eficiència productivista 
- el raonable al racional 
- el relacional al material 
 

Reconceptualitzar 
 

Construir una altra mirada sobre el món i, per tant, una altra manera de 
copsar la realitat. S’ha de reconstruir en concepte economicista que tenim 
de la natura i dels conceptes d’abundància natural que el model econòmic 
actual transforma en raresa mitjançant la creació artificial de la mancança 
i la necessitat a través de l’apropiació i mercantilització de la natura. 
 

Reestructurar 
 

Adaptar l’aparell de producció i les relacions socials en funció del canvi 
de valors. 
 

Redistribuir 
 

Reestructurar les relacions socials és ja de per si una redistribució que 
comprèn el repartiment de les riqueses i de l’accés al patrimoni natural 
entre el nord i el sud i a l’interior de cada societat entre les classes, les 
generacions i els individus. 
 

(Figura continua)
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Figura 16: continuació 
Relocalitzar 
 

Produir localment, en la part essencial, els productes destinats a la 
satisfacció de les necessitats de la població, en empreses locals finançades 
per l’estalvi col·lectat localment.  
 

Reduir 
 

Disminuir l’impacte sobre la biosfera de les nostres maneres de produir i 
consumir limitant el sobreconsum i la malversació que es deriven dels 
nostres hàbits. Inclou la reducció del transport i del temps de treball.  
 

Reutilitzar/ 
Reciclar 

Reduir el malbaratament desenfrenat, combatre l’obsolescència 
programada dels productes de fàbrica i reciclar els residus. 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de Latouche (2009) 
 
Aquest canvi de model implica adaptar l’organització social als cicles de la natura i als 
ecosistemes. És el concepte de biomimesi, la imitació de la naturalesa a l’hora de 
reconstruir els sistemes productius humans, amb l’objectiu de fer-los compatibles amb 
la biosfera (Gómez, Muñiz i Masià, 2008). Els principis d’un nou model polític ecològic 
ha de tenir en compte tant aspectes relacionats amb el consum crític com en l’autonomia 
econòmica local: 
 

“En aquest context, per generar alternatives és necessari establir criteris que 
aportin coherència pràctica a la crítica política. Aquests criteris s’han 
d’emmarcar en els principis de la biomimesi (imitar a la natura): tancar els 
cicles de la matèria, consumir i produir residus en funció de les capacitats 
naturals, centrar la producció i el consum en allò local, basar l’obtenció de 
l’energia en el sol, potenciar una alta diversitat i interconnexió biològica i 
humana, acoblar la nostra velocitat a la dels ecosistemes i aplicar el principi 
de precaució. Aquestes són les bases a partir de les quals començar a actuar 
des de lo col·lectiu per construir una forma de relació amb l’entorn en el que 
l’economia no ocupi la centralitat” (González Reyes, 2009b:205). 

 
El decreixement és un projecte local i descentralitzador que implica estructures 
organitzatives i transformacions a escala local per avançar cap a un món sostenible 
(Pigem, 2009). En oposició a la globalització, el decreixement planteja una nova 
articulació que integri la perspectiva global amb la local: 
 

“El decreixement sembla renovar la vella fórmula dels ecologistes: pensar 
globalment, actuar localment. Si la utopia del decreixement implica un 
pensament global, la seva realització pràctica es fa sobre el terreny. El 
projecte de decreixement local comprèn dues parts interdependents: la 
innovació política i l’autonomia econòmica” (Latouche, 2009:71). 

 
Aquest model d’organització local ha consolidat diverses iniciatives que plantegen la 
recerca de l’autosuficiència alimentària i l’econòmica i financera (Latouche, 2009). 
Algunes d’aquestes iniciatives locals han experimentat experiències orientades a 
prevenir la falta de fonts d’energia tradicional i a desenvolupar experiències d’economia 
local: 
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“Unes d’aquestes iniciatives contemporànies és la que als països 
anglosaxons s’anomena Transition towns (“municipis en transició”), un 
moviment ciutadà que a partir de la col·laboració de diferents sectors de la 
societat, amb el suport dels ajuntaments o sense, comença a fer passos per 
prevenir l’impacte venidor de l’escassetat del petroli i el canvi climàtic, i per 
reforçar la seva resiliència (és a dir, la capacitat del sistema local per 
recuperar l’equilibri davant de pertorbacions imprevistes). Aquesta 
iniciativa arranca a Totnes, al sud-oest d’Anglaterra, al setembre de 2006. 
Des de llavors, dotzenes de municipis, incloses diverses ciutats, s’han sumat 
a aquest moviment; apliquen principis de la permacultura (que dissenya 
poblacions i sistemes agrícoles a partir dels principis clau que observem als 
ecosistemes), elaboren els seus plans de descens energètic, recuperen la 
producció local d’aliments, reaprenen les professions i coneixements que 
poden tornar a ser útils en un món amb escassetat de petroli, i com a mitjà 
d’intercanvi empren la seva pròpia moneda (com la lliura de Totnes)” 
(Pigem, 2009:47).  

 
Altres experiències innovadores en el govern del territori es basen en la participació 
activa de la població per plantejar noves formes de polítiques públiques. La xarxa del 
Nuovo Municipio233 a Itàlia treballa temes de decreixement, energies renovables, 
acolliment, democràcia participativa...: 
 

“Les activitats de la Rete del Nuovo Municipio segueixen dues línies 
principals de treball: una primera de caràcter “funcional”, orientada a 
l’intercanvi d’informacions i de bones pràctiques, i una segona amb caràcter 
més marcadament “simbòlic”, orientada a generar processos de 
comunicació, legitimació i posada en comú dels valors i els criteris d’acció. 
Pel que fa a la pràctica política, la majoria d’activitats fa referència a 
pràctiques participatives, a les quals se sumen iniciatives orientades a la 
sostenibilitat, a l’economia solidària, a la valorització del patrimoni local, i 
algunes fins i tot a la promoció d’un ús innovador d’indicadors sobre el 
benestar de la comunitat” (Allegretti, 2008:35). 

 
El decreixement és una proposta de canvi social i polític que implica una combinació de 
canvis tecnològics, de valors i de comportaments personals que han de configurar un 
nou model de societat més participatiu: 
 

“En definitiva tornar a posar l’acció col·lectiva i política en el centre de 
l’acció. Una política no pensada en el marc estret del mer joc de les 
institucions realment existents, sinó en el vast camp que inclou els espais de 
reflexió col·lectiva, de moviments socials, d’intervencions –també– 
institucionals, d’experiències alternatives a petita escala, d’obertura de nous 
espais de participació democràtica, etc. El mateix tipus de camí que ha 
recorregut en part els moviments socials emancipadors del passat i que ara 
han quedat esquerdats sota el doble pes de l’ofensiva neoliberal i el fracàs 
de l’experiència soviètica. Una acció sociopolítica que no sols requereix 

                                                 
233 L’objectiu d’aquesta xarxa és la construcció d’un nou model local d’organització social i resoldre els 
greus problemes provocats pel creixement. Està formada per moviments socials, investigadors, entitats 
socials, representants polítics de petits municipis... També hi poden participar municipis grans (Allegretti, 
2008). 
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reflexió i alternatives, sinó també mobilització i participació massiva. 
Aquesta darrera essencial donat la grandària dels reptes que planteja a escala 
planetària la crisi ambiental” (Recio, 2008:33).  

 
Aquestes mesures polítiques i de canvi social s’han de complementar amb el que 
Sempere (2008) anomena cultura de la suficiència:234 
 

“Una cultura de la suficiència ha de contemplar el sencer metabolisme 
socionatural de l’espècie humana amb el medi natural. Per tant, no s’ha 
d’atendre tant sols a redimensionar els consums finals de les persones, sinó 
també els “consums intermedis” amb els que produïm els bens finals de 
consum, el que significa simplificar el nostre metabolisme socionatural. 
Això significa fer el mateix amb menys, utilitzar mitjans sostenibles, 
energies renovables, tancar el cercle dels residus recuperant-los, protegir els 
ecosistemes de la seva destrucció, aprofitar els recursos renovables sense 
esgotar el capital natural que els proporciona” (Sempere, 2008:43). 
 

4.3.5.5 Canvis estructurals en el model d’ocupació  
 
Les propostes de canvi de model productiu i econòmic que proposa el moviment 
ecologista inclouen un replantejament de la relació entre natura i treball. Ens trobem en 
un context de grans increments en la productivitat del treball humà (automatització, 
informatització, robotització), que permeten produir quantitats creixents de béns i 
serveis amb quantitats decreixents de treball (Riechmann, 1998).  
 
La precarització, la flexibilitat laboral i l’augment de les taxes d’atur a la societat 
industrial són unes de les causes principals de l’escissió de l’economia i l’àmbit social. 
Segons les dades del Monitor Mensual del Mercat de Treball (gener de 2011), publicat 
per la UE, la taxa d’atur a la UE es situa en un 9,5%. Aquesta taxa és del 21% en la 
població juvenil, arribant en alguns casos al 30% en alguns països.235 
 
Les constants innovacions tecnològiques condueixen a una situació d’augment 
generalitzat de l’atur estructural pot conduir en un futur immediat a una reestructuració 
del mercat de treball i a una nova concepció del temps dedicat a activitats professionals 
i personals: 
 

“Ens veiem abocats a una potent revolució generada per les noves 
tecnologies que ofereix la promesa d’una profunda transformació social 
sense igual a la història. Aquesta revolució podria significar un menor 
nombre d’hores de treball i més grans beneficis per milions de persones. Per 
primera vegada a la història moderna molts éssers humans podrien quedar 
alliberats d’un gran nombre d’hores de treball, i així adquirir una més gran 
llibertat per portar a terme més activitats de temps lliure” (Rifkin, 1996:34). 

 

                                                 
234 Per Sempere (2008), la cultura de la suficiència implica que s’han de donar satisfacció a les necessitats 
humanes amb uns mitjans materials més reduïts dels que actualment utilitza la cinquena o quarta part de 
la humanitat més acomodada.  
235 Monitor Mensual del Mercado de Trabajo de la Unión Europea: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=975&furtherNews=yes  
(consultat 21/01/2011).  
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Des del moviment ecologista aquest canvi de model laboral es pot orientar en dues 
direccions: 
 

- Substituir el malbaratament de l’energia i recursos naturals característic del 
model productiu capitalista per una més gran aplicació del treball i 
coneixements tècnics més generadora de llocs de treball (Nieto, 1995). Es 
tracta d’una aposta per la creació de llocs de treball en els àmbits de les 
energies renovables, l’agricultura biològica o les polítiques de transport 
públic. Aquest model de producció de noves tecnologies ambientals 
serviria per prioritzar la producció local enfront l’extensió de la 
mundialització de l’economia que afavoreix les desigualtats socials i la 
desprotecció de les economies locals enfront al poder de les grans 
multinacionals.  

- Polítiques en matèria laboral dirigides a potenciar el repartiment del treball, 
reducció de la jornada laboral i de redistribució de la renda relacionades 
amb un nou concepte del treball assalariat. 

 
4.3.5.3.1 L’aposta per l’ocupació verda 
 
Des de les administracions públiques i el moviment ecologista s’ha fet una aposta per la 
creació d’ocupació en l’àmbit del medi ambient. La creació d’ocupació en el sector 
ambiental es basa en el potencial que aquest té com a instrument per donar resposta als 
greus problemes ecològics. El 2009, l’ONU posa en marxa el programa “Nou Acord 
Verd Global”236 amb tres objectius bàsics: 
 

“Els objectius de la proposta són tres: primer, contribuir significativament a 
la reactivació de l’economia mundial, a la conservació i creació de llocs de 
treball, i a la protecció dels grups vulnerables; segon, promoure el 
creixement sostenible i incloent i l’assoliment dels Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni especialment el d’acabar amb la pobresa 
extrema pel 2015; i tercer, reduir la dependència del carboni i la degradació 
dels ecosistemes, que són riscos clau en el camí cap a una economia 
mundial sostenible” (Nieto, 2010: 36). 

 
Els sectors concrets de potenciació de l’anomenada ocupació verda són aquells amb més 
impacte ambiental: l’aigua i l’agricultura, el transport, l’edificació i l’energia sostenible. 
Segons Nieto (2010), la creació d’ocupació en el sector agrícola sostenible es centra en 
els productes orgànics; respecte al transport, mitjançant la potenciació de les modalitats 
menys contaminants com ara el transport públic i els vehicles ecològics; la rehabilitació 
d’edificis i l’energia renovable poden ser motors clau en la recuperació econòmica.  
 
Les energies renovables són un sector amb importants oportunitats d’ocupació i que 
permet, entre altres, solucions als problemes d’emissió contaminants i d’efecte 
hivernacle, substitució progressiva de fonts d’energia contaminant i la fixació de 
població en el territori rural (Jurado i Mas, 2010).  
 

                                                 
236 Aquesta proposta sorgeix del PNUMA amb l’objectiu de donar resposta a les crisis financera, 
econòmica, alimentària, energètica, climàtica i ambiental. Es tracta de desenvolupar un nou model 
econòmic, social i ambientalment més just i més sostenible (Nieto, 2010).  
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Segons el document Energies renovables y Ocupació 2008,237 s’aprecia un increment 
del creixement de l’ocupació en els àmbits de l’energia solar-tèrmica, eòlica, la solar 
fotovoltaica i la biomassa. Es tracta d’un sector emergent i amb unes elevades 
previsions de generació d’ocupació.  
 
Des de la perspectiva de l’empresa, s’aposta per la reducció progressiva del consum 
d’energia i la incorporació de les energies renovables en el sistema productiu. Segons 
l’informe Empleos Verdes: hacia el trabajo decente en un mundo sostenible y con bajas 
emisiones de carbono (2008),238 les previsions pels propers 20 anys calculen la creació 
d’uns 20 milions de llocs de treball en el sector de les energies renovables, dades que 
superen els llocs de treball actuals generats per l’energia produïda per l’extracció fòssil. 
 
Respecte a les fonts d’energies renovables la bioenergia té un potencial molt elevat de 
creació d’ocupació, representa més del 50% dels llocs de treball. Pot contribuir a la 
reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle procedents del transport. 
 
La proposta d’ocupació verda239 inclou aspectes relacionats en els aspectes socials i 
ambientals. En el procés de creació de llocs de treball verds s’han de tenir en 
consideració les condicions laborals i salarials dels treballadors basades en criteris 
d’equitat, seguretat i dignitat humana. És el que l’Organització Internacional del Treball 
(OIT) anomena treball decent.240 
 
La implementació d’un model de producció basat en les energies renovables implica la 
necessitat d’afavorir el desenvolupament de tecnologies ambientals. Aquestes 
necessiten d’una integració social i política de les decisions que es prenen sobre el 
model productiu mitjançant l’acció local i la participació: 
 

“La integració ambiental en les decisions polítiques i socials no pot ser 
fragmentada i additiva, això és, com si d’un afegit (reparador) es tractés: la 
integració té que realitzar-se en el mateix procés d’anàlisi i definició 
d’objectius i recursos instrumentals de l’activitat humana. El caràcter 

                                                 
237 Confederació Sindical de Comissions Obreres (CCOO). Energies renovables i Ocupació. Situació 
2008: 
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Educacio%20i%20sostenibilitat/Desenv
olupament%20sostenible/Conceptes%20clau/Economia%20ecoeficient/archivos/CCOO_ocupacio_renov
ables.pdf (consultat 23/01/2011).  
238 PNUMA. Empleos Verdes. Hacia el trabajo decente en un mundo sostenible y con bajas emisiones de 
carbono: 
http://www.unep.org/labour_environment/PDFs/Greenjobs/UNEP-Green-Jobs-Summary-esp.pdf 
(consultat 23/01/2011).  
239 L’ocupació verda es defineix com aquella que “Redueix l’impacte ambiental de les empreses i els 
sectors econòmics fins assolir nivells sostenibles. A l’informe s’entén per ocupació verda el treball a 
l’agricultura, la indústria, els serveis i l’administració que contribueix a conservar o restablir la qualitat 
ambiental. PNUMA. Empleos Verdes. Hacia el trabajo decente en un mundo sostenible y con bajas 
emisiones de carbono: 
http://www.unep.org/labour_environment/PDFs/Greenjobs/UNEP-Green-Jobs-Summary-esp.pdf 
(consultat 23/01/2011). 
240 “S’entén per treball decent el que “ofereix oportunitats per a que els homes i les dones puguin 
aconseguir un treball decent i productiu en condicions de llibertat, d’equitat, seguretat i dignitat humana”. 
PNUMA. Empleos Verdes. Hacia el trabajo decente en un mundo sostenible y con bajas emisiones de 
carbono: 
http://www.unep.org/labour_environment/PDFs/Greenjobs/UNEP-Green-Jobs-Summary-esp.pdf 
(consultat 23/01/2011). 
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interdisciplinari i integrador és precisament un dels trets bàsics que 
caracteritza a les tecnologies ambientals” (Gutiérrez, 1998:248). 

 
L’aposta tecnològica per les energies renovables per part dels organismes oficials per 
mitigar els efectes ambientals negatius no és sostenible si no es tenen en compte els 
aspectes socials, d’equitat i un canvi de comportament en el model de consum i 
energètic: 
 

“L’experiència fins ara és que l’aplicació de la tecnologia en el marc d’un 
sistema com l’actual no ha aconseguit satisfer les necessitats bàsiques, 
energètiques o d’altre tipus, de la majoria de la població mundial, encara 
que s’esforça amb bastant èxit es satisfer els capricis d’una minoria, 
augmentant les desigualtats entre Centre i Perifèria; tampoc ha aconseguit 
fenar la destrucció ambiental que va ajudar a produir” (Rodríguez Morillo, 
1995:138).  

 
Les tecnologies ambientals són més eficients i menys intensives en capital, fet que 
facilita que l’ocupació generada sigui més elevada per unitat d’inversió. Aquestes han 
de ser descentralitzades ja que la demanda d’energia es realitza a una escala més local. 
L’aposta per la tecnologia hauria de tenir en compte aspectes socials, econòmics i 
culturals ja que la producció de béns i serveis s’emmarca en l’àmbit de la societat 
humana i aquesta té unes característiques específiques que s’han de tenir en compte. 
(Gutiérrez, 1998)  
 
4.3.5.3.2 El repartiment del treball i la redistribució de la renda 
 
Des del moviment ecologista s’han plantejat propostes innovadores per reconsiderar el 
model laboral industrial basat en la intensificació de ma d’obra que s’han basat en la 
reducció del temps de treball assalariat i la implementació de polítiques redistributives 
de la renda. Les innovacions tecnològiques ha afavorit que la jornada laboral s’hagi 
reduït a mesura que els salaris reals també ho feien així com la productivitat laboral i la 
producció. Actualment ens trobem en una situació en la que el sistema econòmic i 
productiu és incapaç de crear els llocs de treball necessaris per tota la població que es 
vol incorporar al mercat laboral. Autors com André Gorz, José Iglesias o Jeremy Rifkin 
plantegen la necessitat de trencar amb el vincle entre ocupació i renda i que el fet 
d’accedir a un treball assalariat no sigui l’única forma de disposar d’una renda. Es tracta 
d’un nou concepte de treball que implicaria, a banda de la ruptura entre renda i treball, 
una forma de reconèixer social i econòmicament els treballs no remunerats, però 
necessaris socialment: voluntaris, cooperatius, solidaris...  
 
Gorz (1978) planteja que per tal de pal·liar aquestes crisis s’han d’aplicar polítiques 
dirigides a accions de regulació externa, que si bé estan d’acord amb els interessos de 
l’economia capitalista global, també són contràries a l’interès particular de cada 
capitalista. Només poden funcionar en un període de grans beneficis i de forta tendència 
a invertir. Com a màxim atenuen els efectes de la depressió estructural, però no 
eliminen les causes estructurals de la crisi. Les crisis més recents es caracteritzen per: 
mercats saturats, insuficient rendibilitat de les inversions i primeres matèries amb preus 
a l’alça. S’està creant una societat dual: una minoria que té una feina estable i fixa ben 
remunerada, i una majoria creixent que sobreviu a base de feines precàries i eventuals. 
Les noves tecnologies han significat la fi de les feines de jornada completa, l’atur crònic 
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i l’exclusió social dels que en veuen marginats pel mercat de treball. Per aquest motiu, 
Gorz (1978) proposa una nova forma d’abordar la problemàtica del treball que 
incideixen en la necessitat de repartir el treball existent, de flexibilitzar la jornada 
laboral i de canviar el concepte de salari, separant-lo del sistema productiu.241 Aquest 
model de societat pretén conciliar el projecte ecologista amb un nou concepte de treball 
deslligat de la societat del treball assalariat propi del capitalisme industrial considerat 
per l’autor com instrument d’explotació. 
 
El repartiment del treball i la redistribució de la renda, proposats per Gorz, són 
instruments que permeten equilibrar el respecte per la natura i combatre les desigualtats 
socials. Altres autors com José Iglesias i Philippe Van Parijs han desenvolupat 
propostes de redistribució de la renda com ara la Renda Bàsica. La Renda Bàsica és un 
instrument que pot facilitar la transformació dels sistemes productius, de distribució, de 
participació social i dels valors consumistes. Sorgeix en un context de desregulació dels 
serveis públics, de precarització del mercat de treball, i de privatització de les pensions, 
sanitat, serveis socials, educació o transport. És una proposta que planteja un canvi en 
les polítiques redistributives que pot servir per construir un altre model de societat, 
implementar un nou sistema de l'Estat del Benestar i generar un procés participatiu on 
tingui una veu més activa els moviments socials.  
 
La Renda Bàsica pretén anar més enllà i planteja la universalitat i la incondicionalitat 
dels drets socials:  
 

“Consisteix en el dret que té cada ciutadà de percebre una quantitat 
periòdica per cobrir les seves necessitats materials, sense cap mena de 
contrapartida a canvi. És a dir, únicament pel fet de néixer, pel sol fet 
d'existir, la societat està obligada a proporcionar a cada ésser humà els 
mitjans materials que necessita per sobreviure amb dignitat. Concretament, 
aquest dret s’ha de materialitzar concedint-lo: a cada persona 
individualment i no a famílies; independentment de qualsevol altre ingrés 
que rebi per altres recursos; i sense necessitat de tenir una col·locació 
assalariada, haver tingut feina anteriorment, i sense estar obligat a acceptar 
una feina, si se li oferís” (Iglesias, 2002:29).  

 
Tal i com planteja Iglesias (2002), s'ha d'afegir unes altres característiques d'opció 
política: quantia, com a mínim a percebre com a Renda Bàsica serà igual a la definida 
com Llindar de Pobresa (50% de la Renda per Càpita); igualtat, cada persona rebrà 
exactament la mateixa quantitat de Renda Bàsica; participació, mitjançant una part que 
serà lliurada monetàriament a cada persona, i una part que estarà dedicada a les 
inversions de caràcter públic: educació, sanitat, habitatge, medi ambient, projectes de 
caràcter col·lectiu, microeconomia social, etc.; refundició, substituirà a quasi totes de la 
resta de prestacions econòmiques; i des de la base social, que servirà per a promoure la 
participació i la mobilització ciutadana.  
                                                 
241 André Gorz (1978) proposa la necessitat de repartir el treball existent i la seva flexibilitat en base a un 
nou concepte d’organització. Aquest nou model es concreta mitjançant la llibertar de la persona al llarg de 
la seva vida per decidir el temps que dedica al treball en funció de les seves preferències personals. 
L’autor calcula una mitjana de 20.000 hores per treballador que es poden realitzar en 10 anys a temps 
complert, 20 anys a mitja jornada, i 40 intermitents. El temps lliure es pot dedicar a altres activitats com 
ara estudiar, tenir cura dels fills i accedir a oficis més qualificats com ara la recerca, la reflexió o posar-se 
al dia contínuament. Mitjançant un sou garantit poden sorgir varietats il·limitades d’activitats i el treball 
assalariat deixaria de ser l’activitat principal. 
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La Renda Bàsica pot contribuir a redistribuir la renda d'una forma més equitativa ja que 
permetrà: una seguretat econòmica al ciutadà que li permetrà defensar-se millor de les 
contingències de l'acomiadament i la incertesa del mercat de treball; facilita iniciar 
altres formes de viure en relació a nous models de consum més solidari i a projectes 
d'economia social; a lluitar per la igualtat de gènere; a la eliminació de l'estigma social 
de la pobresa i l'atur, etc...  
 
El finançament de la Renda Bàsica implica una reestructuració important del sistema de 
despeses i ingressos públics. Els eixos fonamentals de finançament són: la reassignació 
de la despesa pública (subvencions i ajuts, defensa i seguretat ciutadana...), la 
reestructuració de l'Estat del Benestar (de les polítiques socials i laborals), nous recursos 
del Sistema Fiscal (harmonització d'impostos directes i indirectes, harmonització de les 
quotes de la Seguretat Social, patrimoni i herència, impostos addicionals, l'evasió 
fiscal...), nous impostos (empreses, fundacions, Taxa Tobin, inversions en paradisos 
fiscals, economia submergida...). En conjunt, es tracta de combinar una reassignació 
forta de la despesa pública actual amb un augment substancial de la riquesa existent i 
que aplica l'increment de la pressió impositiva actual, mitjançant el concepte de qui té 
més ha de pagar més. 
  
La proposta de la Renda Bàsica, com a eina de transformació social, es caracteritza per 
la mobilització de la participació ciutadana mitjançant l'acció dels moviments socials. 
Es tracta d'un instrument fonamental de lluita contra l'exclusió social i de foment de la 
igualtat i la solidaritat. Pel seu caràcter transversal, la Renda Bàsica té l'avantatge i 
l'atractiu d'aglutinar a la majoria dels moviments socials: el moviment sindicalista, el 
moviment a l'entorn de l'economia social, el moviment feminista, el moviment 
ecologista, el moviment d’ocupació, el moviment contra l'atur i la pobresa i la 
marginació, els moviments per a l'aprofundiment democràtic i els drets humans, el 
moviment estudiantil, el moviments antimilitarista i per la pau, el moviment a l'entorn 
dels papers per a tots, etc. La Renda Bàsica aborda una sèrie d'acords i permet establir 
una acció reivindicativa i mobilitzadora conjunta que serveixi per donar a conèixer la 
seva proposta (difusió mitjançant publicacions, conferències, seminaris...) i de pressió i 
mobilització política amb l'objectiu de que els partits polítics la integrin en les seves 
polítiques públiques.  
 
Des de la perspectiva ecologista, la Renda Bàsica permetria desenvolupar un nou model 
de societat més sostenible i igualitària que deslligaria el treball assalariat de la renda i 
facilitaria a la ciutadania activitats socials, educatives i cíviques relacionades amb la 
protecció de la natura: 
 

“La Renda Bàsica dels iguals242 és un instrument que ha de tenir un paper 
indiscutible en la creació dels àmbits d’autonomia col·lectiva, en el sentit 
que pot i ha de finançar les activitats dels subjectes socials actius que 
participen en la creació de col·lectius de producció, de consum, recreatius, 
culturals, educatius, cívics, etc. Tots ells dissenyats i organitzats d’acord 
amb les característiques establertes en el criteri crític explicat anteriorment: 

                                                 
242 La Renda Bàsica dels iguals és aquella que manté l’exigència de mantenir inalterades les 
característiques estructurals de la individualitat, universalitat i incondicionalitat i que s’oposa als models 
“dèbils” que plantegen altres propostes de Renda Bàsica que no acompleixen aquests principis (Iglesias et 
al., 2012). 
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propietat col·lectiva dels recursos productius, de l’accés equitatiu a la 
riquesa generada, de la participació igualitària en la gestió social, de la 
vivència i defensa dels valors comunitaris, etc. La Renda Bàsica aportaria 
els ingressos necessaris per desenvolupar activitats del model sustentable 
sense que els subjectes socials que hi participen estiguin condicionats per 
traves externes als seus compromisos, social i ideològic” (Iglesias, 2006: 
16). 

 
Altres autors com Rifkin (1996) plantegen la necessitat de plantejar un nou model de 
relacions laborals per fer front al problema de l’atur mitjançant l’aplicació de mesures 
que haurien de combinar la reducció de la jornada laboral i canvis en les polítiques 
retributives: 
 

“Per compensar la pèrdua de poder adquisitiu es demanaria a les empreses 
que introduïssin plans de participació de beneficis que permetessin als 
treballadors participar i beneficiar-se dels futurs guanys de la productivitat. 
Els costos empresarials dels empleats serien compensats pel govern 
nacional” (Rifkin, 1996:265). 

 
Aquesta reducció de la jornada laboral afavoriria la integració en el mercat laboral del 
creixent nombre de treballadors en situació d’atur expulsats per les innovacions 
tecnològiques i, al mateix temps, la disponibilitat de més temps lliure per dedicar-se a 
activitats relacionades en la seva realització personal, foment de la participació 
ciutadana i la potenciació de l’àmbit social (representat pel sector no lucratiu i de 
voluntariat). Es tracta d’un replantejament del paper de l’estat i de les comunitats locals 
i l’increment de la participació ciutadana: 
 

“La globalització del sector de mercat i la disminució del paper del govern 
tindrà com a conseqüència que les persones es vegin forçades a organitzar-
se en comunitats que defensin interessos comuns per garantir en seu propi 
futur. Aconseguir una transició amb èxit cap a l’era post-mercat, dependrà 
en gran mesura de la capacitat d’un electorat estimulat, que treballi a través 
de coalicions i moviments, per assolir transferir tants guanys de la 
productivitat com siguin possibles del sector del mercat al tercer sector, per 
enfortir i afermar els llaços comunitaris i les infraestructures locals. Tant 
sols mitjançant la construcció de comunitats locals fortes i autosuficients, 
les persones de qualsevol país podran suportar les conseqüències dels canvis 
tecnològics i la globalització del mercat que amenacen la vida i la 
supervivència de moltes famílies” (Rifkin, 1996:291). 

 
Segons Rifkin (1996), per potenciar el paper del sector social el govern hauria de 
proporcionar reduccions d’impostos per cada hora de voluntariat cedida a les 
organitzacions legalment certificades amb exempcions fiscals. Aquestes mesures 
ajudarien a facilitar el transvasament de treballadors des de l’economia de mercat als 
serveis per la comunitat en l’economia social. Aquestes mesures fiscals s’haurien de 
complementar amb el pagament d’un salari social per aquelles persones que treballin en 
el sector del voluntariat. El cobrament d’aquest salari social hauria d’incloure tant els 
treballadors no qualificats com els comandaments intermedis i els directius.  
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Altres autors com Aznar (1994) proposen una combinació de renda social o bàsica amb 
la renda salarial mitjançant el que anomena “segon xec”. Aquesta proposta defensa la 
idea de que la renda dels ciutadans hauria de procedir, per una part, del salari rebut 
segons les hores treballades; i per altra banda, mitjançant una Renda Bàsica que seria 
finançada per un pacte de solidaritat social. S’oposa al concepte de Renda Bàsica 
incondicional i deslligada de la voluntat del ciutadà de treballar. Es considera el treball 
com un dret i una obligació. L’objectiu de la proposta és assolir la plena ocupació 
mitjançant el repartiment del treball. 
 
4.3.5.4. Democràcia participativa  
 
El model de democràcia participativa que planteja el moviment ecologista hereta en 
gran part les propostes de la tradició anarquista: una societat descentralitzada on les 
decisions es prenen de forma col·lectiva, que afavoreix la tendència associativa i la 
igualtat, que integra el treball en el medi i promou la cooperació entre les unitats 
productives i l’organització social de base.  
 
Malgrat els avanços parcials de les polítiques públiques i les diverses legislacions 
aplicades en la lluita contra les conseqüències que l’economia de mercat ha provocat en 
el medi, no s’ha pogut superar el problema de fons: la insostenibilitat de l’actual model 
polític, social i econòmic. Des del moviment ecologista s’ha plantejat la necessitat de 
redefinir el model de participació de la democràcia liberal que no ha estat capaç de 
solucionar els greus problemes ambientals (Dryzek, 1999). 
 
El sistema polític liberal no permet la participació directa de la ciutadania en aquelles 
qüestions ambientals que més li afecten. Segons Dryzek (1999), els grans interessos 
econòmics i comercials estan per damunt d’una realitat que cada vegada té 
conseqüències més negatives pel medi i justifiquen la necessitat de cercar nous 
mecanismes de participació política que tinguin com a element integrador l’ecologia. 
Els sectors empresarials pressionen a favor de polítiques favorables als seus interessos 
sense tenir en compte els requeriments ecològics de la societat en el seu conjunt. Moltes 
de les polítiques ambientals afavoreixen l’economia de mercat i concedeix 
compensacions als grans grups d’interès econòmics. Es prioritzen els problemes a curt 
termini i els projectes ambientals relacionats amb el creixement econòmic. Es financen 
les investigacions científiques que tenen a veure amb la consolidació del model 
energètic intensiu en recursos naturals o que promouen aquelles energies (com la 
nuclear) que afavoreixen el model econòmic industrialitzador.  
 
Des de la perspectiva institucional s’ha posat èmfasi en la necessitat de desenvolupar 
mecanismes de participació política i de reformes en el sistema polític que integressin la 
cooperació i la coordinació amb la complexa trama d’ecologia i economia. A la 
CNUMAD, de 1992, es planteja que per l’adopció de l’Agenda 21 s’haurien de 
plantejar importants canvis per millorar a nivell polític el grau de participació de la 
ciutadania, imprescindibles per l’adopció de les polítiques basades en la sostenibilitat. 
Pel moviment ecologista, ni la CDS, creada per fer un seguiment de l’Agenda 21, ni la 
Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament del Caire (1994), ni la 
Cimera Mundial sobre Desenvolupament Social de Copenhage (1995) han assolit una 
nova forma de relació participativa. Els tractats internacionals sobre medi ambient, 
encara que alguns han significat algunes millores, en conjunt la gran majoria no han 
aconseguit promoure els canvis necessaris en les polítiques de cadascun dels països. 
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Sovint els tractats ambientals estan redactats d’una forma tant imprecisa que 
comprometen molt poc als signats. Els països en desenvolupament són sistemàticament 
marginats en els grans processos de decisió.  
 
Els instruments de democràcia directa que proposa el moviment ecologista impliquen 
un augment de la participació en les decisions de la ciutadania davant la complexitat 
dels problemes ambientals: 
 

“Cada vegada més sovint ens enfrontem a problemes més globals i 
interconnectats, i per tant més difícils de segmentar, de definir i de ser 
abordats des dels especialitzacions que hem anat construint. Els problemes 
que tenim tenen poc en comú amb estructures de decisió i administratives 
pensades per altres temps i per altre tipus i gruix de problemes” (Subirats, 
2001:39). 

 
Aquest model de democràcia participativa ha de ser creativa a l’hora de buscar 
alternatives als greus problemes ambientals, potenciar el sentiment de pertànyer a la 
comunitat i ha de ser inherent al concepte de sostenibilitat: 
 

“La sostenibilitat ambiental és impensable sense l’articulació de i amb el 
social, és impensable sense la participació. La integració i la inclusió són 
dos aspectes definitoris de la idea de sostenibilitat. La integració comporta 
la participació: ser part d’una xarxa social, estar en un lloc, sentir-se part 
d’una comunitat, prendre i tenir part en les decisions i assumptes públics, i 
en l’acció col·lectiva. L’acció integrada significa la recerca de l’operativitat 
sota l’acceptació de la complexitat, el reconeixement de la coexistència i 
l’aposta per la cooperació” (Alguacil, 2009: 139). 

  
Els mecanismes de participació de l’ecologisme es basen en el consens i la 
corresponsabilitat de la ciutadania en la millora del medi. La implicació dels ciutadans 
és fonamental per donar resposta als greus problemes ambientals: 
 

“La democràcia participativa parteix de la idea d’un sistema que fa que 
prevalgui la participació ciutadana en la presa de decisions, perquè el 
consens, el diàleg i la participació resulten imprescindibles per avançar cap 
a la sostenibilitat, ja que contribueixen a que aflori la creativitat social en la 
recerca d’alternatives i solucions als problemes i a les decisions a prendre. 
La participació, amés de donar un més gran protagonisme a la ciutadania, fa 
que els ciutadans s’impliquin més en lo públic” (Granados, 2010:132). 

 
Tal i com apunta Bigues (2000:6), l’ecologisme promou una democràcia participativa 
que considera el medi ambient com un dret humà que per ser eficaç ha incloure el dret a 
la informació, la participació, a reclamar o rebre indemnitzacions pels danys rebuts, els 
valors i els drets de les dones, i promoure un pensament crític. 
 
L’ecologisme com a moviment social pretén anar més enllà dels sistemes tradicionals de 
representació política. Els diversos models de participació que fins ara s’han aplicat en 
la praxi política es consideren insuficients per solucionar els problemes ambientals i 
socials. Es proposa un nou model de democràcia que superi els espais tradicionals de 
participació com ara la democràcia participativa i la democràcia deliberativa, que 



La integració institucional, social i política com a resposta a les crisis ecològiques globals 
 

 216 

incorpori alternatives de democràcia més radical i integral, que impliqui una nova forma 
de participació orientada a dotar de més poder de decisió al nivell més baix 
d’organització geogràfica i que tinguin en compte les decisions polítiques, socials, 
culturals, ecològiques, econòmiques, de gènere, de coneixement...: 
 

“A aquestes alçades queda pendent una revisió dels mecanismes de 
participació en els àmbits local, nacional, estatal i europeu. Les anomenades 
grandeses i misèries dels mecanismes de participació, de la democràcia 
participativa. Escassos i formals la majoria de vegades, es combinen amb 
experiments aïllats força alliçonadors. Una democràcia avançada té 
cognoms: municipalista, associativa, laboral, territorial, consultiva, 
participativa, de gènere i sectorial” (Bigues, 2000:7). 
 

Els moviments socials, els partits de l’esquerra llibertària i els partits verds plantegen un 
model de democràcia participativa que impliqui la participació de la ciutadania en la 
presa de decisions sobre totes les qüestions que els afecten, i tendeix a abolir la 
separació entre governants i governats (Riechmann, 1994a). Autors com Macpherson 
(1982) plantegen un sistema mixt entre democràcia directa i indirecta, mitjançant un 
sistema piramidal de consells amb democràcia directa a la base i democràcia delegada 
en tots els nivells superiors de decisió política, així com el control polític democràtic de 
la utilització del capital acumulat i dels recursos naturals restants de la societat. En 
aquest sistema els partits polítics haurien d’estar organitzats de forma participativa. 
Altres pensadors, com Held (1991), proposen un sistema de partits polítics organitzats 
segons un model menys jeràrquic i que es tinguessin en compte les següents condicions: 
 

- Millora directa de l’escassa base de recursos de molts grups socials, a 
través de la redistribució de recursos materials. 

- Reducció o eradicació a la vida pública i a la vida privada del poder 
burocràtic no responsable davant els ciutadans. 

- Un sistema obert d’informació que garanteixi decisions informades. 
- La reconsideració de l’atenció i la cura dels nens, per a que les dones, igual 

que els homes, puguin aprofitar l’oportunitat de participar. 
 
Segons Ulvila i Pasanen (2010) del col·lectiu SADED,243 la nova concepció pràctica de 
democràcia hauria combinar les noves formes de debat i experimentació que ja 
s’estaaplicant arreu del món. Aquestes formes es poden resumir en a la Figura 17. 
 
  

                                                 
243 La xarxa South Asian Dialogues on Ecological Democracy (SADED) té com a objectiu promoure 
diàlegs des de l’àmbit local fins el global i construir el concepte de la democràcia ecològica, en els 
diferents estats de la Índia. Per complementar el seu treball pel diàleg la xarxa recolza les accions 
d’activistes individuals que promouen la democràcia ecològica i l’autonomia (Ulvila i Pasanen, 2010). 
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Figura 17: Diverses propostes de democràcia participativa 
 

Tipus de 
democràcia 

 

Característiques 

Democràcia directa/ 
Democràcia pura 
 

Forma de democràcia en què la sobirania resideix en l’assemblea de 
tots els ciutadans que decideixen participar-hi. En funció del sistema 
concret de democràcia directa, aquesta assemblea pot exercir el poder 
executiu, fer lleis, elegir i destituir funcionaris, i realitzar proves pilot. 
 

Democràcia 
participativa 
 

Procés que posa l’accent en l’àmplia participació dels electors en la 
direcció i el funcionament dels sistemes polítics. La idea es basa en 
crear oportunitats per a tots els membres d’un grup polític per fer 
contribucions significatives en la presa de decisions, a més d’intentar 
ampliar el ventalls de persones que tenen accés a aquestes oportunitats. 
 

Democràcia 
deliberativa 
 

Sistema de presa de decisions polítiques basat en una combinació de 
democràcia directa i democràcia representativa que confia en la 
deliberació ciutadana per fer política. La legitimitat legislativa només 
pot sorgir de la deliberació política dels ciutadans. 
 

Democràcia de base 
 

Tendència cap al disseny dels processos polítics en què l’autoritat de 
decisió resideix, tant com es pugui, en el nivell més baix de 
l’organització geogràfica. El principi és que la comunitat local és qui 
millor pot exercir el poder democràtic. 
 

Democràcia integral 
 

S’inclouen les decisions polítiques, socials, culturals, ecològiques, 
econòmiques, de gènere, de coneixement, etc., per tal de fer de la 
democràcia una forma de vida integral que inclou idees de 
descentralització i de no-violència. 
 

Democràcia radical 
 

Construir esferes d’autonomia des de la ciutadania basades en la 
deliberació, l’horitzontalitat i la proximitat amb l’objectiu d’assolir la 
transformació social mitjançant la creació de nous espais de 
participació i decisió enfront als actors que governen la mundialització. 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de Ulvila i Pasanen (2010) 
 
Aquesta pluralitat de mecanismes de participació que utilitza l’ecologisme per fer 
incidir les seves propostes es complementa amb el treball en xarxa amb d’altres 
moviments socials. A partir de l’acció directa i d’activitats d’oposició a determinades 
actuacions per part de les institucions i empreses considerades com a perjudicials pel 
medi. Tal i com apunta Tello (2000), a través de plataformes cíviques els grups 
ecologistes estan constituint unes relacions cada vegada més habituals amb altres 
entitats socials i moviments ciutadans: associacions de veïns, sindicats de treballadors i 
camperols, organitzacions de consumidors, col·lectius pacifistes i antimilitaristes i altres 
organitzacions no governamentals de solidaritat. 
 
Les plataformes cíviques serveixen d’element canalitzador de les revindicacions de 
l’ecologisme, però al mateix temps, aquestes protestes poden donar pas a propostes que 
es poden posar en pràctica amb la col·laboració intersectorial de les administracions 
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públiques, empreses, entitats financeres... Es tracta de combinar el conflicte amb 
metodologies de participació ciutadana basades en el debat i el consens que impliquin a 
les organitzacions ecologistes en la gestió ambiental (Tello, 2000).  
 
4.3.5.5 L’educació ambiental 
 
Aquest nou model de democràcia participativa proposat per l’ecologisme s’ha de 
complementar mitjançant l’aplicació de polítiques educatives ambientals que facilitin un 
canvi de valors imprescindibles per afavorir un nou model econòmic i social. Les 
polítiques educatives ambientals s’haurien de plantejar en un sentit ampli (no limitades 
a l’escola o a la universitat) estesa a tot el cos social i amb l’objectiu de promoure un 
canvi de valors a la societat. Per canviar el sistema econòmic i social s’ha de potenciar 
un canvi de valors que ha de tenir a l’educació ambiental com a eix vertebrador. S’ha de 
combinar activisme i estratègia pedagògica per promoure la conscienciació ambiental, 
els coneixements i la participació. L’educació ambiental té com a finalitat els següents 
objectius: 
 

“Divulgar la importància de la interdependència econòmica, social, política i 
ecològica, així com desenvolupar actituds i aptituds que permetin adoptar 
una posició crítica i participativa, respecte les qüestions relacionades amb la 
correcta gestió dels recursos naturals i la qualitat de vida” (Carmona, 
1992:24). 

 
La pràctica educativa s’hauria de basar en fonamentacions teòriques sòlides per tal que 
la població entengui els mecanismes bàsics de les qüestions ambientals (Rojero, 1993). 
S’ha de superar el debat naturalístic, sovint dogmàtic i catastrofista i orientar l’educació 
ambiental cap a un discurs que plantegi propostes d’actuació en diversos àmbits 
d’actuació (energètic, ordenament del territori, transport, agricultura, indústria...) que 
faci possible la preservació dels recursos naturals (Carmona, 1992).  
 
El model d’educació ambiental proposada pel moviment ecologista es podria concretar 
en un model que integrés activitats educatives interdisciplinàries que relacionessin els 
problemes ambientals amb una perspectiva d’anàlisi local i global i basat en una 
metodologia participativa: 
 

“L’educació ambiental intenta ser una eina per l’educació integral de la 
persona, concernint als seus valors, a través d’un treball integrat i implicant 
un ampli rang d’especialitats, relacionant problemes a nivell local i a nivell 
global, reconeixent aspectes polítics i econòmics; a través de tècniques 
participatives i experimentals, amb un ampli rang d’estils pedagògics, i amb 
l’atenció posada en l’ambient educatiu; per assolir un canvi i 
desenvolupament personal i social” (Martínez Villar, 1992:53). 

 
Des del moviment ecologista es planteja la necessitat de combinar l’educació ambiental 
que desenvolupen les organitzacions ecologistes amb una reforma educativa que adapti 
les necessitats del sistema a les de la ciutadania i que integri els recorreguts transversals 
de currículum; és a dir, la impregnació del medi ambient a totes les matèries (Sáiz, 
1992). 
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4.3.5.6 Les propostes de canvi de paradigma energètic  
 

4.3.5.6.1 Un model energètic alternatiu 
 
La qüestió del creixement econòmic en relació amb els límits energètics és motiu de 
debat des de l’aparició de l’Informe del Club de Roma sobre el límits del creixement 
(1972). Les actualitzacions d’aquest informe en 1992 (Més enllà del límits del 
creixement) i en 2004 (Els límits del creixement: 30 anys després) es reafirmen en que 
les pautes d’aquells moments de consum de recursos, entre elles l’energia, superen en 
molts casos els límits sostenibles. Aquests impactes han assolit una dimensió global: 
 

“L’anàlisi de l’evolució dels consums energètics és avui un important 
indicador de la salut ecològica (i econòmica del món). Això és degut a que 
els actuals consums es basen majoritàriament en els combustibles fòssils, els 
quals pel simple fet de cremar-los emeten diòxid de carboni, òxids de sofre i 
nitrogen i altres productes a l’atmosfera, amb els conseqüents impactes 
ambientals” (Puig i Corominas, 1990:65).  

 
El model de creixement econòmic va lligat a la superació dels límits que es poden 
considerar sostenibles per la natura i tenen una influència directa en la sobirania dels 
estats: 
 

“La necessitat d’energia i l’escassetat d’algunes fonts, la converteixen en un 
gran element de negoci en el que participen grans companyes multinacionals 
que, sovint, són capaces de dictar les polítiques dels Estats. La necessitat 
d’energia afecta també a la sobirania dels Estats i la seva dependència és 
capaç de minar les mateixes bases de la democràcia. Les formes concretes 
en que es genera, transporta i consumeix l’energia, tenen, per tant, una gran 
influència sobre la societat” (Castejón, 2009:191). 

 
Puig i Corominas (1990) plantegen que un model energètic alternatiu que sigui segur, 
que consumeixi el mínim de recursos i assoleixi cobrir la demanda ha de tenir les 
següents característiques: l’estructura dels seus usos finals ha de ser reexaminada 
conjuntament amb l’anàlisi de la seva eficiència termodinàmica; les necessitats 
energètiques poden ser cobertes de forma més fàcil, ràpida, econòmica i eficient per 
mitjans directes que amb l’electricitat; la utilització de fonts renovables d’energia 
(recolzades amb la utilització de les tecnologies de transició que utilitzin combustibles 
fòssils) són les més adequades pels usos finals; i l’aplicació d’una política coherent que 
ajudi a millorar la seva eficiència.  
 
En aquesta línia apuntada per Puig i Corominas (1990) i Castejón (2009), la construcció 
d’un nou paradigma energètic sostenible s’hauria de basar en un model que ha de tenir 
com a principals eixos: la utilització de les noves tecnologies, la substitució de les 
energies no renovables per les renovables244 (eòlica terrestre i marina, l’energia solar, la 

                                                 
244 Segons Castejón (1992), s’ha de desenvolupar un nou paradigma energètic que tingui en compte 
l’energia eòlica marina ( es poden disposar d’aerogeneradors a la terra i al mar, on els vents són més 
constants i, per tant, la producció més gran), les energies solars (amb l’aplicació de l’energia fotovoltaica, 
que genera electricitat directament; l’energia solar tèrmica, que proporciona aigua calenta sanitària i 
calefacció; i l’energia solar termoelèctrica, que escalfa un fluid a gran temperatura amb el que produeix 
electricitat), i la biomassa (que aprofita de l’energia solar prèviament capturada pels éssers vius). 
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biomassa, la geotèrmica i les energies marines), un procés de descentralització de les 
polítiques energètiques que inclogui un nou model participatiu en la presa de decisions 
ambientals i econòmiques relacionades amb les polítiques energètiques, i l’eliminació 
de l’energia nuclear. Aquestes propostes es podrien concretar en les següents mesures: 
 

- Reduir el malbaratament energètic actual, reduint els consums, 
implementant sistemes energèticament eficients per evitar la contaminació.  

- Sistemes energètics descentralitzats que utilitzin les fonts locals d’energia 
renovables que siguin propietat de la comunitat que els utilitza. Això 
comportaria un control democràtic a nivell local, posant traves a la 
monopolització d’un bé comú bàsic com és l’energia. 

- La implicació de les empreses i les industries, transformant els sistemes de 
transport mitjançant la creació de comissions de control a les pròpies 
empreses amb l’objectiu de definir i adequar l’ús final de les fonts 
d’energia utilitzades i la introducció d’una política a favor del transport 
col·lectiu i de motors menys contaminants.  

- Un model tecnològic energètic que hauria d’assegurar l’autosostenibilitat. 
Per assolir aquest objectiu, s’hauria d’utilitzar energies renovables. En 
casos excepcionals s’hauria de fer servir fonts fòssils. 

- Potenciar la construcció de noves centrals hidroelèctriques als 
embassaments que no en disposin i construir-ne de noves on els estudis 
d’impacte mostrin que són acceptades socialment.  

- Augmentar transitòriament les hores de funcionament de les centrals 
tèrmiques convencionals fins cobrir la demanda real, especialment les de 
gas natural. 

- Un nou model fiscal, en el que els preus haurien de reflectir tots els costos 
reals, tant directes o interns, indirectes, externs o socials i ambientals. En 
particular, el cost de l’electricitat d’origen nuclear hauria d’incloure el de la 
cobertura del risc màxim possible i el de la vigilància de les deixalles 
radioactives. Altres mesures fiscals i econòmiques haurien de tenir en 
compte els següents aspectes: 

 
- Tarifes energètiques progressives, amb les que s’evitaria que 

els particulars financen a la gran industria i puguin promoure 
un ús eficient de l’energia. 

- Assolir un consens social sobre l’assignació dels costos dels 
recursos limitats, especialment al comparar-se amb els dels 
recursos renovables. 

- La comptabilitat energètica hauria de reflectir per separat la 
realitat de consums renovables i fòssils. 

- Establir un impost sobre el consum de recursos i la generació 
d’impactes equivalent als dels ingressos, que inclogui un límit 
màxim per habitant. 

- A les expropiacions necessàries per construir instal·lacions 
energètiques, la valoració hauria de basar-se en el valor actual 
o pel futur segons el que sigui més gran. 

  
Les organitzacions ecologistes com ara Greenpeace, incorporen aquestes propostes 
alternatives en matèria energètica en les seves campanyes per assolir un sistema 
energètic sostenible. En el seu document Impuls de la prosperitat sostenible, i del 
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lideratge tecnològic i en utilització 100% d’energies renovables a Europa en 2050245 
recomana a la Unió Europea una sèrie de mesures que tenen com a objectiu millorar 
l’eficiència energètica i l’aplicació de les energies renovables mitjançant l’aplicació de 
canvis estructurals que permetin impulsar el desenvolupament econòmic, assegurar la 
independència energètica i oferir solucions al canvi climàtic. Aquests canvis estructurals 
s’han d’aplicar de forma intersectorial i afecten als àmbits legislatius, financers, fiscals, 
de recerca, educatius i de desenvolupament de les energies renovables: 
 

- Assegurar l’aplicació de la Directiva d’Energies Renovables de 2009 a tots 
els estats membres de la UE-27. 

- Establir un objectiu d’eficiència energètica legalment vinculant de al menys 
un 20% en 2020. 

- Eliminar totes les subvencions i avantatges estructurals per l’energia fòssil i 
nuclear. 

- Assegurar el recolzament financer immediat a les energies renovables i a 
les mesures d’eficiència energètica amb la finalitat de superar la crisi 
econòmica de la UE d’una manera sostenible i amb visió de futur. 

- Reconèixer que la bioenergia és una font limitada de combustible i 
garantint la sostenibilitat de tots els seus usos, incloent criteris de 
sostenibilitat clars. 

- Marcar els incentius adequats per una xarxa intel·ligent europea. 
- Reorientar els pressupostos existents de recerca i desenvolupament de la 

UE i centrar els propers pressupostos, així com els fons estructurals i de 
desenvolupament, en l’eficiència energètica i les renovables, les prioritats 
de l’energia sostenible. 

- Proporcionar formació i educació de la força de treball, així com 
campanyes d’informació i d’estimulació del mercat. 

 
Aquestes propostes alternatives per part del moviment ecologista s’han de 
complementar amb una visió global del problema energètic que tingui en compte la 
relació entre el desenvolupament econòmic dels països industrialitzats i el seu consum 
energètic amb la consolidació d’un model basat en la desigualtat respecte als països del 
Sud. Segons la Declaració de la Conferència Mundial sobre Energia i Equitat per un 
Món Sostenible (1993), els països industrialitzats han de canviar el seu model energètic 
per afavorir el creixement dels països del Sud i l’adopció, per aquets, de sistemes 
energètics sostenibles:  
 

“Aquesta nova política energètica té que estar associada amb una visió nova 
sobre el medi ambient, la societat i l’economia. Malgrat totes les opcions 
tecnològiques en el terreny de l’eficàcia energètica i les energies renovables, 
hem d’afrontar també una causa bàsica dels problemes ecològics, com és el 
creixement econòmic. En el Nord, els països pròspers han d’aturar el seu 
creixement econòmic, en temps breu, de l’ordre d’una dècada, amb l’objecte 
de deixar “espai ambiental” pel necessari desenvolupament del Sud. Això 
exigeix l’adopció d’una forma nova de producció i consum de bens i 

                                                 
245 Greenpeace. Impuls de la prosperitat sostenible, i del lideratge tecnològic i en utilització 100% 
d’energies renovables a Europa en 2050: 
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climatico/Europa100renovable.pdf 
(consultat 19/01/2011).  
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serveis, per assolir una nova qualitat de vida” (Conferencia sobre energía y 
equidad para un mundo sostenible, 1993:220).  
 

La desigualtat energètica entre els països industrialitzats i els països del Sud no es pot 
reduir, segons el moviment ecologista, mitjançant l’aplicació de la tecnologia sinó es 
tenen en compte criteris de sostenibilitat, equitat i de millores socials: 
 

“L’experiència fins ara és que l’aplicació de la tecnologia en el marc d’un 
sistema com l’actual no ha aconseguit satisfer les necessitats bàsiques, 
energètiques o d’altre tipus, de la majoria de la població mundial, malgrat 
s’esforça amb bastant èxit en satisfer els capricis d’una minoria, augmentant 
les desigualtats entre Centre i Perifèria; tampoc ha assolit frenar la 
destrucció ambiental que va ajudar a produir” (Rodríguez Morillo, 
1995:138).  

 
4.3.5.6.2 La crítica a l’energia nuclear 
 
L’era nuclear comença en 1945 amb les primeres proves al desert de Nou Mèxic amb 
objectius militars, posteriorment utilitzats contra la població civil246 a Hiroshima (6 
d’agost de 1945) i Nagasaki (9 d’agost de 1945). Després de la II Guerra Mundial es va 
presentar a l’energia nuclear com una solució a les dificultats energètiques provocades 
per l’encariment dels preus del petroli. Segons el defensors de l’energia nuclear s’havia 
trobat una energia molt econòmica i tècnicament fiable que podia ajudar al manteniment 
de la pau.247 Pel moviment ecologista el desenvolupament de l’energia nuclear ha tingut 
altres aplicacions molt diferents de les previstes: 
 

“Amb la perspectiva de més de 45 anys, es pot afirmar que els anomenats 
“usos pacífics” de l’energia nuclear no van ser més que una necessitat 
política i psicològica per aconseguir l’acceptació generalitzada de la 
continuació dels programes militars armamentistes basats en la fissió i la 
fusió nuclears” (Puig i Corominas, 1990:339). 

 
Els avantatges econòmiques que propugnaven els defensors de l’energia nuclear tampoc 
han estat, en la pràctica, demostrades. La seva rendibilitat ha estat posada en dubte en 
termes econòmics degut als elevats costos de tractament dels residus generats i a les 
dificultats de desmantellament de les pròpies centrals nuclears una vegada finalitzada la 
seva vida útil:248 
 
                                                 
246 L’estimació total del número de morts a finals de 1945 es calcula en 140.000 persones a Hiroshima i 
de 80.000 a Nagasaki. A aquestes baixes s’han d’afegir les ocasionades per lesions o malalties atribuïdes 
a la radiació. Greenpeace. ¿Qué pasó cuando la bomba fue arrojada en Hiroshima? ¿… y en Nagasaki?: 
http://webs.greenpeace.es/archivo/desarme/hirosimaNagasaki.htm (consultat 23/01/2011).  
247 El lobby nuclear va impulsar una campanya per conscienciar a la societat civil anomenada “ús pacífic 
de l’energia nuclear” sota el lema “Àtoms per la Pau” que promovia la utilització de l’energia nuclear 
amb finalitats pacífiques per solucionar els greus problemes de la humanitat: contaminació de l’aire, la 
lluita contra la fam, la guerra... (Puig i Corominas, 1990). 
248 Segons l’informe de Greenpeace Una energía sin futuro. Desmontando las mentiras de la industria 
nuclear (2008), els costos previstos del desmantellament de les centrals nuclears britàniques es calculaven 
en uns 70.000 milions de lliures esterlines.  
Greenpeace. Una energía sin futuro. Desmontando las mentiras de la industria nuclear: 
http://www.conama9.org/conama9/download/files/AEs/987984610_ppt_CBravo.pdf  
(consultat: 23/01/2011). 
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“Els partidaris de l’energia nuclear es resisteixen, però els costos són 
l’argument definitiu: l’energia nuclear no ha passat la prova del mercat i tant 
sols sobreviu amb els ajuts encoberts del sector públic. Una tecnologia que 
es va presentar com a progressista, tècnicament fiable, que disposava del 
recolzament de capitalistes i comunistes, multiplica cada dia les seves 
incerteses. Els costos de desmantellament, els escàndols fruit del secretisme, 
la vigilància dels residus de toxicitat mil·lenària, s’han convertit en 
desorbitants” (Bigas, 1996:131). 

 
Segons Puig i Corominas (1990), els factors que han influït en la progressiva 
paralització de l’energia nuclear (excepte França i Japó) són bàsicament: 
 

- Els problemes associats als continuats increments dels costos de 
construcció. 

- Les dificultats provocades per l’augment dels accidents nuclears que 
ocasionen greus problemes de seguretat i riscos a la població i als 
treballadors que operen a les centrals nuclears, així com l’increment dels 
costos d’operació i manteniment. 

- Els problemes de disseny de les centrals nuclears i els problemes 
tecnològics bàsics. 

 
Pel moviment ecologista el gran problema que no està resolt és el problema dels residus 
generats per tot el cicle de combustible nuclear. Tampoc està solucionat les 
conseqüències que poden ocasionar els reactors una vegada hagi finalitzat la seva vida 
útil (calculada en 30 anys aproximadament). No existeixen tècniques fiables i segures 
de com s’ha d’actuar pel seu desmantellament. 
 
La majoria dels països industrialitzats ha abandonat de forma progressiva l’energia 
nuclear. Són els casos del Regne Unit, en 1995; RFA, paralitzant la construcció de 
noves centrals nuclears a finals de la dècada dels anys 90 del segle XX; els EUA, on es 
va abandonar l’energia nuclear per qüestions de rendibilitat econòmica; i la Unió 
Europea, que va crear un Programa per Investigar les Activitats de les Centrals Nuclears 
on es reconeix la incapacitat per assegurar la seguretat de les nuclears.  
 
Els accidents nuclears de Harrisburg (EUA), el 28 de març de 1979 i de Txernòbil 
(URSS), el 25 d’abril de 1986, van posar en evidència els argument favorables a 
l’energia nuclear i han servit per a que el moviment ecologista plantegi la seva oposició 
des d’una doble perspectiva: la sensibilització i mobilització, el plantejament de 
propostes alternatives en l’estalvi d’energia i l’aposta per les energies renovables: 
 

“A partir d’això, en cada lloc on es troba una central nuclear existeixen 
grups organitzats de ciutadans que brinden informació sobre els riscos 
d’aquesta tecnologia, organitzen reunions i manifestacions antinuclears. Els 
grups que s’oposen a aquesta tecnologia no solament lluiten contra les 
centrals, sinó que també promulguen l’estalvi d’energia com un camí 
fonamental per la sostenibilitat” (Heidecke, 2000:114). 

 
Les grans dificultats a la que s’enfronta el moviment ecologista en la seva lluita enfront 
l’energia nuclear són els interessos tant de la comunitat científica (projectes de recerca 
en l’àmbit nuclear) i la necessitat, per part dels governants dels països industrialitzats, 
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de mantenir la validesa del model energètic imprescindible per la seva organització 
econòmica. En un context de contínues crisis energètiques l’energia nuclear es planteja 
davant l’opinió pública com l’únic instrument tecnològic que pot garantir una font 
d’energia que ajudi a mantenir l’actual model de societat i ha dificultat la integració de 
la crítica nuclear a la ciutadania: 
 

“El llarg somni de la fusió ha operat ja per dues generacions de ciutadans 
dels països desenvolupats com un dels principals mecanismes de legitimació 
d’un arcaic concepte de Progrés basat en el creixement indefinit de la 
producció i el consum en el Nord a qualsevol preu, inclosos el saqueig de la 
natura i l’enfonsament econòmic del Sud” (Estevan, 1993:184-185). 
 

Segons l’informe de Greenpeace Una energía sin futuro. Desmontando las mentiras de 
la industria nuclear (2008a), l’objectiu fixat per l’any 2020 hauria de ser l’eliminació 
total de l’energia nuclear i la utilització de com a mínim un 50% d’electricitat 
renovable. Les demandes que s’haurien d’instar als governs per eliminar l’energia 
nuclear, considerada com econòmicament inviable, socialment injusta i 
mediambientalment inacceptable haurien de ser: 
 

- Desmantellament dels reactors existents. 
- Frenar la construcció de nous reactors nuclears comercials. 
- Frenar el comerç internacional de tecnologies i materials nuclears. 
- Finalització de tota forma de finançament de l’energia nuclear.  

 
Al mateix temps, s’hauria de potenciar polítiques d’implementació de les energies 
renovables que tinguessin en compte la necessitat de desviar el finançament estatal 
dedicat a la investigació energètica de tecnologies nuclears i de combustibles fòssils cap 
a una energia neta i renovable i a l’eficiència energètica. 
 
Un altre aspecte clau en el procés de denuncia de l’energia nuclear per part del 
moviment ecologista ha estat la seva utilització com a instrument militar. El Tractat de 
No Proliferació Nuclear (NTP)249 de 1968, va significar un primer intent per regular i 
restringir la possessió d’armes nuclears per part dels governs. A la Conferència de 
Revisió del Tractat de No Proliferació Nuclear de 2000, es va acordar un programa de 
13 passos pràctics cap a el desarmament nuclear, entre ells aconseguir l’entrada en vigor 
del Tractat per a la Prohibició Completa dels Assaigs Nuclears, reduir el paper de les 
armes nuclears en les polítiques de seguretat i millorar els mecanismes de verificació.250  
 

                                                 
249 El Tractat de No Proliferació Nuclear (NPT) és un tracta obert del que formen part 188 països que es 
comprometen a no desenvolupar armes nuclears i a la utilització de l’energia nuclear amb finalitats 
pacífiques. Estats Units, Rússia, Regne Unit, França i la República Popular de Xina (Estats Nuclearment 
Armats) són els únics estats que estan autoritzats pel Tractat a estar en possessió d’armes nuclears (encara 
que segons l’article I es comprometen a no transferir tecnologia nuclear ni tecnologia sobre armes 
nuclears a altres països, ni col·laborar en el seu desenvolupament).  
Tratado de No Proliferación Nuclear:  
http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/pdf/NPTSpanish_Text.pdf (consultat 25/01/2011).  
250 Greenpeace. Greenpeace pide a Moratinos un papel activo a favor del desarme nuclear: 
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/greenpeace-pide-a-moratinos-un/ (consultat 25/01/2011).  
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A la Conferència de Revisió del Tractat de No Proliferació Nuclear de 2010,251 es va 
arribar a un document de consens en el que intentava la idea de rellançar la idea fer de 
l’Orient Mitjà una zona lliure d’armes de destrucció massiva. Segons Greenpeace 
(2008), els avanços en frenar els programes nuclears amb finalitats militars són 
clarament insuficients ja que actualment diverses potències atòmiques estan 
modernitzant els seus arsenals. Es calcula que vuit estat nuclears (Estats Units, Rússia, 
Regne Unit, França, Xina, Índia, Pakistan i Israel) posseeixen més de 7.500 armes 
nuclears operatives i un total superior a 22.000 caps nuclears.  
 
Des del moviment ecologista s’han plantejat diverses alternatives a la progressiva 
nuclearització militar que inclouen propostes de desarmament i de reducció de les 
despeses militars. Segons Fisas (1993), aquestes polítiques de desmilitarització han 
d’incloure les mesures que es detallen a la Figura 18. 
 
Figura 18: Mesures de desmilitarització d’armes nuclears 
 
Concertació d’una política de desarmament coherent que tingui en compte la diversitat 
dels interessos locals, i no tant sols les relacions Nord-Sud. 
 
Reducció del número d’armes ofensives, navals i el desmantellament de les bases 
militars i la retirada de les tropes estrangeres. 
 
Desmantellament nuclear. 
 
Reconversió de la industria militar, mitjançant l’instrument de transparència pública i 
la fiscalització dels parlaments. 
 
Reducció generalitzada de les despeses militars i limitació del personal militars. 
 
Control i reducció del comerç d’armaments:  

- creació de registres públics sobre transferències i augment del control 
parlamentari 

- compra d’armes per la seva destrucció, prohibició del comerç de les armes 
sobrants del desarmament 

- prohibició de l’exportació d’armes ofensives i desentabilitzants 
- desincentivació a l’exportació. 

 
No proliferació d’armes químiques i control de míssils. 
 
Reorientació de les polítiques de defensa  
 
Replantejar les forces de reacció ràpida i l’intervencionisme. 
 

(Figura continua)

                                                 
251 Conferencia de las Partes de 2010 encargada del examen del Tratado sobre la no proliferación de las 
armas nucleares: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=NPT/CONF.2010/50(Vol.I) (consultat 
26/01/2011).  
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Figura 18: continuació 
Mesures de creació de confiança que tinguin com a punts bàsics:  

- l’intercanvi d’informació militar, reducció de riscos i prevenció de 
conflictes 

- intensificació dels contactes entre les forces armades dels diferents països 
- notificació prèvia i observació de certes activitats militars 
- limitacions al número de maniobres i del seu abast 
- possibilitat de verificació sobre el terreny de les bases militars i 

instal·lacions militars de qualsevol tipus. 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de Fisas (1993) 
 
Un nou model energètic ecològic implicaria un sistema de producció que milloria la 
seva eficiència i que reduiria la utilització de matèries primes mitjançant la intervenció 
de l’aparell econòmic. Aquest canvi de model es pot aconseguir mitjançant el control 
dels mitjans de producció i sobre els procés de presa de decisió d’inversió i d’innovació. 
El nou model hauria de combinar mecanismes de planificació, mercat i reciprocitat com 
ara: la prohibició de produir certs productes i serveis altament contaminants, mesures 
educatives i informatives orientades a canviar els valors i les conductes de la ciutadania, 
implementació de noves tecnologies basades en les energies renovables, o desvincular 
els incentius econòmics de les grans infraestructures de transport o urbanístiques 
intensives en recursos energètics (Riechmann i Fernández Buey, 1995).  
 
El model d’economia globalitzada, interdependent i basat en la concentració de capitals 
i dels sistemes de producció hauria de donar pas a un procés de reestructuració de 
l’economia que prioritzés l’autonomia (o autosuficiència) i la descentralització: 
 

“Implicaria un desenvolupament autocentrat basat en recursos locals (que 
dependrien de cada territori) i estructures comunitàries, oposat, per tant, a 
les actuals tendències de concentració de poder polític i econòmic. Un 
model d’aquest tipus seria intensiu en factor treball, i per suposat seria poc 
intensiu en energia. Les unitats territorials serien bàsicament autosuficients, 
amb una estructura territorial dispersa i una concentració urbana limitada” 
(Fernández Duran, 1993:372) 

 
4.3.5.6.3 Alternatives al transport 
 
L’augment del transport en les darreres dècades ha tingut una gran incidència en el 
consum d’energia i en la insostenibilitat de l’actual model de mobilitat. Aquest model és 
el principal causant de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, la pèrdua de la 
qualitat de vida de les cuitats, l’augment dels accidents de tràfic i el creixement de 
l’espai urbanitzat degut a la progressiva extensió de la superfície dedicada a les 
infraestructures de transport. 
 
Les conseqüències d’aquest procés d’increment de les vies de comunicació i del consum 
energètic relacionat amb el transport comporten un elevat cost pels governs a causa de 
l’increment constant dels preus dels combustibles fòssils i la necessitat d’inversions per 
estendre i millorar les seves infraestructures viàries.  
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Algunes de les propostes plantejades des de les administracions públiques i els 
organismes internacionals, recolzats en part, pel moviment ecologista aposten per una 
solució tecnològica i per la introducció progressiva de mesures fiscals per incloure els 
costos de les externalitats. La solució tecnològica, promoguda per molts governs i 
recolzada per la Comunitat Europea, s’ha centrat en la millora de l’eficiència: 
 

“Per altra banda, bona part de les esperances per a l’aconseguiment d’una 
mobilitat sostenible es posen en la tecnologia, amb l’èmfasi en les millores 
de l’eficiència. Però és difícil que així canviï dràsticament la situació 
d’insostenibilitat del transport. És improbable, per exemple, que l’aposta pel 
cotxe elèctric (més enllà d’alguna millora en les emissions contaminants a la 
ciutat) canviï moltes coses a millor, és a dir, que redueixi la nostra mobilitat, 
la dispersió urbanística o la necessitat de més i més infraestructures i de 
materials en la construcció de vehicles” (Segura, 2009:199).  

 
Pel moviment ecologista, la introducció de les externalitats en el model econòmic com 
instrument per a reduir l’impacte ambiental significaria la mercantilització de les 
polítiques ambientals. S’haurien de tenir en compte altres mesures com ara promoure un 
nou sistema fiscal i regulacions en el sistema actual del transport que afavoreixin un 
comportament més racional. Segons l’informe Cambio global España 2020. Programa 
de transporte,252 aquestes mesures fiscals haurien de ser les següents: 
 

- Supressió de les exempcions fiscals en el transport aeri, en especial, dels 
carburants. 

- Establiment de mesures operacionals pel transport aeri dirigides a la 
reducció de consums de combustibles i d’emissions. 

- Incrementar les taxes aeroportuàries, equiparant-les amb les de la Unió 
Europea, excepte en el referent a les comunicacions amb els arxipèlags, per 
penalitzar l’ús del transport aeri, sobretot en distàncies reduïdes. 

- Establiment de regulacions específiques i una fiscalitat dels productes 
petroliers, dels impostos de matriculació, circulació i ús de la xarxa de 
carreteres o dels aeroports que afavoreixin els mitjans i maneres més 
eficients ambientalment i energèticament, i l’ús eficient dels vehicles. 

- Fixant taxes de caràcter finalista sobre l’ús de les vies ràpides (autopistes i 
autovies) destinant els ingressos al manteniment de les carreteres i a la 
millora del transport públic col·lectiu en autobús o ferrocarril, urbà, 
metropolità i interurbà. 

 
Segons Greenpeace253, la necessària reforma fiscal hauria d’incloure a les anteriors 
mesures: 
 

- La convergència dels tipus impositius entre el gasoli i la gasolina. 
- Reforçar el vincle entre el tipus impositiu i les emissions en l’impost de 

matriculació i circulació dels vehicles i motocicletes. 

                                                 
252 Centro Complutense de Estudio e Información Medioambiental (CCEIM). Cambio global España 
2020. Programa de transporte: 
http://www.transportpublic.org/images/pdf/20100300-fundicot_cceim.pdf (consultat 04/02/2011).  
253 Greenpeace. Transporte: el motor del cambio climático: 
 http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/090917.pdf (consultat 04/02/2011). 
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- Introduir en l’Impost de Societats deduccions per a inversors per afavorir la 
mobilitat sostenible dels seus treballadors. 

- Introduir en l’IRPF una deducció del menys un 25% per l’adquisició 
d’abonaments de transport públic per part dels treballadors.  

- Eliminar en l’Impost d’Activitats Econòmiques la bonificació que tenen les 
empreses allunyades del casc urbà i bonificar a empreses amb transport 
col·lectiu o pla de mobilitat. 
 

L’augment de l’accessibilitat i potenciar les polítiques de proximitat és una de les 
principals reivindicacions del moviment ecologista per frenar les conseqüències 
negatives pel medi de les polítiques de transport. L’orientació ecològica del transport té 
com a objectiu la reducció de la mobilitat motoritzada al mateix temps que facilita 
l’accessibilitat, i comporta canvis estructurals en el sistema econòmic i polític que 
implica una concepció global de l’organització de les relacions humanes i també un 
criteri rector de la conducta individual, aplicable a tots els àmbits de l’existència.254  
 
Tal i com es recull a l’informe Cambio global España 2020. Programa de transporte, la 
creació de proximitat implica una sèrie de propostes i mesures orientades a redefinir les 
prioritats en els objectius i inversions, un nou model de planificació i gestió territorial, 
reduir els efectes contaminants dels vehicles, i promoure la transparència i la 
coordinació de les polítiques públiques. La redefinició de les prioritats en els objectius i 
inversions en matèria de transport haurien d’incloure el desenvolupament d’un model de 
planificació territorial que minimitzés les necessitats de desplaçament, l’aplicació de les 
noves tecnologies i els sistemes intel·ligents de transport, la priorització de les 
inversions per millorar la xarxa ferroviària de mercaderies, optimitzar energèticament el 
transport marítim i potenciar el transport públic urbà i metropolità millorant els accessos 
a les àrees metropolitanes. Des de la perspectiva de la planificació i gestió territorial, les 
regions funcionals urbanes, àrees metropolitanes o les àrees urbanes supranacionals 
haurien de disposar d’un organisme unitari que abordés de forma integral la 
planificació, gestió i disciplina del funcionament urbanístic i territorial de l’espai amb 
l’objectiu de minimitzar les necessitats de mobilitat obligada, assolir un servei de 
transport públic de qualitat, internalitzar els costos externs de l’automòbil a través 
d’impostos addicionals sobre el carburant i promoure restriccions a la utilització del 
vehicle privat a les àrees residencials. Per aconseguir la reducció dels efectes 
contaminants dels vehicles s’haurien d’establir millores tècniques en els vehicles i en 
els combustibles per augmentar el rendiment energètic dels transports de persones i de 
mercaderies, així com regular els ajuts a la indústria automobilística promocionant els 
vehicles amb baixes emissions, de forma prioritària per l’opció del vehicle elèctric. La 
promoció de la transparència i la coordinació de les polítiques públiques implicaria la 
creació d’un organisme que aglutinés els accessos a tota la informació possible sobre 
plans, estratègies, programes, projectes o actuacions en matèria de transport.  
 
Totes aquestes mesures que pretenen reduir l’impacte del transport en el medi i 
potenciar les polítiques de proximitat necessiten d’una organització socioeconòmica 
global. Una societat i una economia ecològica que valori lo proper i utilitzen tot allò que 
està disponible en el seu entorn més proper i que tingui en compte la necessitat de la 
col·laboració mútua entre la ciutadania i un sistema d’organització social 

                                                 
254 Antonio Estevan. Contra transporte, cercanía: 
http://www.grijalvo.com/Antonio_Estevan/Contra_transporte_cercania.htm (consultat 06/02/2011). 
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descentralitzat. Tal i com planteja Antonio Estevan en el seu article Contra transporte, 
cercanía, la creació de proximitat presenta importants implicacions econòmiques que 
exigeixen avançar cap a sistemes econòmics autocentrats, ben adaptats als seus 
condicionants ecològics, especialitzats en la satisfacció eficient de necessitats a partir 
dels recursos locals i que aprofitin els bens més massius o més dependents del transport: 
aigua, energia, aliments, materials de construcció... Aquest nou model qüestiona la 
validesa i encara la viabilitat a llarg termini de les grans estructures socials 
centralitzades verticalment i desarticulades en el pla horitzontal, en les seves diverses 
expressions territorials (metròpolis), productives (grans corporacions) o burocràtiques.  
 
4.3.5.7 Sobirania alimentària i agricultura ecològica 
 
Després de la Segona Guerra Mundial, Europa tenia la necessitat d’assegurar 
l’alimentació d’una població a qui mancava del mínim necessari per la seva 
supervivència. Aquesta necessitat va portar als governs europeus a iniciar a la dècada 
dels anys cinquanta del segle XX una política d’ajuts a l’activitat agrària que 
incrementés la productivitat, assegurés un subministrament estable d’aliments i 
estabilitzés els mercats agrícoles. La política de subvencions a través de la PAC garantia 
un preu elevat dels preus dels productes alimentaris mitjançant subvencions a la 
producció. A principis dels anys seixanta del segle XX, s’havia produït un important 
increment de la productivitat de la terra amb el conseqüent increment de la rendibilitat 
de les explotacions agràries que havien adoptat aquest model intensiu de producció. Al 
mateix temps, sorgien seqüeles de l’excessiu afany de producció i l’aparició d’excedents 
estructurals que varen posar en evidència la insostenibilitat econòmica d’aquest model. 
Aquesta modernització intensiva en terra i mà d’obra comportà greus conseqüències 
ambientals degut a la utilització de maquinària agrícola pesada, combustibles fòssils no 
renovables, productes químics de síntesi industrial (plaguicides, fertilitzants inorgànics, 
reguladors del creixement...) que han ocasionat una sèrie d’efectes ambientals com la 
contaminació d’aqüífers, erosió i pèrdua de fertilitat del sòl, disminució de la diversitat 
biològica, degradació dels recursos naturals, elevat consum d’aigua en tasques agrícoles 
i ramaderes (2/3 parts del total consumit per l’ésser humà)... que posen en perill la 
sostenibilitat dels ecosistemes naturals i de la salut.  
 
L’industrialització agrícola que va començar a Europa i Estats Units va ser replicada 
amb la Revolució Verda255 arreu del món, va partir del supòsit de que fertilitat del sòl es 
podia mantenir i millorar-se amb la utilització de fertilitzants químics. Els afectes 
perjudicials d’aplicar fertilitzants i de renovar la matèria orgànica tenen una influència 
directe sobre la crisi climàtica del planeta (GRAIN, 2009). 
 
Segons Soler (2009), la industrialització alimentària ha produït un procés d’apropiació 
de les tasques agrícoles per part de la industria i una progressiva substitució de 
l’alimentació fresca per aliments industrials. Els aliments passen de ser un element 
destinat a cobrir les necessitats nutricionals de la població per convertir-se en una 
mercaderia més a comercialitzar per part de les grans empreses agroalimentàries 
transnacionals. S’ha produït una concentració de la producció agroalimentària en mans 
d’un grup reduït d’empreses multinacionals que controlen els preus i l’accés al mercat 
dels aliments i els dóna capacitat per imposar els seus criteris de rendibilitat a 
                                                 
255 L’anomenada Revolució Verda va ser impulsada a la segona meitat del segle XX des d’institucions 
com la FAO o el BM per industrialitzar i homogeneïtzar les pràctiques agràries arreu del planeta (López 
García, 2009). 
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productors i consumidors, deixant de banda els criteris socials i ecològics (Montagut i 
Vivas, 2007). 
 
Aquest model intensiu de producció agrícola s’ha estès arreu dels països desenvolupats i 
ha provocat un augment exponencial dels productes alimentaris. Aquest excés de 
producció conviu amb una augment de les persones en situació de pobresa extrema amb 
greus deficiències alimentàries i amb una situació ecològica insostenible: 
 

“Vivim en un món que produeix més aliments que mai i on no obstant el 
número de persones famolenques és més gran que mai. Existeix una raó per 
a això: durant masses anys ens hem centrat en incrementar l’abastament 
d’aliments, oblidant les repercussions distributives de la producció 
alimentària i els seus impactes ambientals a llarg termini. Hem aconseguit 
extraordinaris èxits en quan a l’augment dels rendiments es refereix, però 
ara hem de reconèixer que podem augmentar la producció i fracassar no 
obstant en la mitigació de la fam. Que no és suficient amb augmentar els 
rendiments, malgrat resulti imprescindible per alleujar la fam i la 
desnutrició, i que amb l’espectacular creixement general de la producció 
durant la segona meitat del segle XX hem creat les condicions per generar 
un desastre ecològic molt greu durant el segle XXI” (Schutter, 2011:21). 

 
L’encariment dels d’aliments estan produint greus problemes de subsistència en molts 
dels països en desenvolupament. Segons dades de la FAO, entre 2005 i 2007, els preus 
del blat augmentaren un 89%, els del blat de moro un 71%, els de les oleaginoses un 
81% i els olis vegetals un 82%.256 Aquest augment dels preus dels aliments està 
provocat per diverses causes: fenòmens meteorològics desfavorables, les respostes 
normatives d’alguns països exportadors, les fluctuacions en el mercat de divises, 
l’encariment del petroli (que provoca l’augment de preu dels fertilitzants i del 
transport), i la nova demanda d’agrocarburants.257 Els principals afectats són les 
poblacions dels països amb baixos ingressos amb dèficit d’aliments, que depenen de 
l’impacte de la transmissió dels moviments dels preus internacionals als mercats interns 
(població urbana i petits agricultors, pescadors i els jornalers agrícoles que no 
produeixen el suficient per satisfer les seves necessitats).258  
 
El model industrial de producció agrícola orienta les produccions cap a el mercat global 
amb models de producció dependents d’un mercat, una tecnologia i un capital controlat 
pels països del Nord (López García, 2009). La producció i comercialització de les 

                                                 
256 FAO. Agricultural Outlook 2008-2017: 
http://www.fao.org/es/esc/common/ecg/550/en/AgOut2017E.pdf (consultat 19/02/2011).  
257 Segons l’informe El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2008, el mercat emergent de 
biocombustibles implica una demanda important de productes agrícoles bàsics com el sucre, el blat de 
moro, la iuca, les llavors oleaginoses i l’oli de palma. El creixement d’aquesta demanda ha provocat un 
augment dels preus d’aquests aliments bàsics. Entre 2008 i 2009 el 18% de la producció mundial de gra 
es va dedicar a usos diferents de l’alimentació humana i animal. Entre 2005 i 2007 la producció de blat i 
cereals destinada a agrocombustibles va créixer un 103%, passant del 2,8% al 5,4% del total de la seva 
utilització com a agrocombustibles. Les oleaginoses van augmentar un 113,9%, passant del 4,2% al 8,8% 
de la seva utilització com a agrocombustibles.  
FAO. Perspectivas Alimentarias. Análisis de los mercados mundiales 2009: 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/ai482s/ai482s00.pdf (consultat 19/02/2011).  
258 FAO. Iniciativa FAO relativa al aumento de los precios de los alimentos: 
 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ISFP/IFSP_Guide_SPA_web.pdf (consultat 19/02/2011).  
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llavors modificades genèticament i d’espècies transgèniques259 són un element clau en 
el procés de liberalització del mercat agroalimentari impulsat per l’OMC i el FMI. 
L’alliberament de transgènics genera greus problemes al medi: 
 

“El cultiu de transgènics suposa l’increment de l’ús de tòxics a l’agricultura, 
contaminació genètica, contaminació del sòl, pèrdua de la biodiversitat, 
desenvolupament de resistències en insectes i “males herbes”, riscos 
sanitaris i efectes no desitjats en altres organismes. Els efectes sobre el 
conjunt dels éssers vius són irreversibles i imprevisibles” (Greenpeace, 
2008b:2). 

 
Els interessos econòmics de les multinacionals agroalimentàries promouen l’expansió 
dels productes transgènics i de productes químics amb l’objectiu de rendibilitzar al 
màxim la producció de la ramaderia intensiva sense tenir en compte els impactes 
ambientals i socials : 
 

“Al mateix temps que contaminen camps de cultius ecològics i 
convencionals, enforteixen l’expansió d’un sistema de cultiu amb forts 
impactes ambientals i socials. La soja a Brasil i Argentina és il·lustrativa. 
Els creixents costos de la llavor, els herbicides i el combustible es 
compensen amb la reducció de la ma d’obra i el conreu al combinar la 
sembra directa i l’enganyosament anomenada agricultura de conservació.260 
La rendibilitat d’aquest paquet tecnològic prové dels alts preus de la soja per 
augmentar la ramaderia intensiva a països industrialitzats com els europeus, 
agronegoci d’exportació que a més aporta divises a països molt preocupats 
pels compromisos d’un elevat deute extern” (Soler, 2009:101). 
 

En el context de l’articulació de les lluites enfront la globalització econòmica i el 
neoliberalisme, sorgeix un moviment que s’oposa al model agroalimentari dominat per 
l’economia de mercat i que aglutinarà dos processos simultanis el moviment indígena i 
el moviment antiglobalització. D’una banda, la denuncia dels abusos dels actors 
hegemònics del sistema agroalimentari actual sobre la pagesia i els pobles indígenes 
amb la col·laboració d’Organitzacions No Governamentals com el Centro Latino 
Americano de Desarrollo Sostenible (CLADES) i GRAIN que, conjuntament amb 
l’acció articuladora d’experiències agroecològiques plantegen l’opció d’altres models de 
sistema agroalimentari. Per altra banda, les lluites socials contra el lliure comerç que 
incorporen entre les seves propostes alternatives la necessitat de defensar els drets dels 
camperols i l’articulació d’un nou model agrari (Calle, 2005). 
 
El sorgiment de Vía Campesina (1993)261 significa l’impuls per part dels moviments 
socials per treballar conjuntament enfront la liberalització comercial dels productes 
alimentaris. Es tracta d’un moviment internacional format per unes 150 organitzacions 
                                                 
259 “Un transgènic o Organisme Modificat Genèticament (OMG) és un organisme viu que ha estat creat 
artificialment manipulant els seus gens. La manipulació genètica consisteix en aïllar segments de l’ADN 
(el material genètic) d’un ésser viu (virus, bactèria, vegetal, animal i fins i tot humà) per introduir-los al 
d’un altre. La diferència fonamental amb les tècniques tradicionals de millora vegetal és que la 
manipulació genètica permet franquejar les barreres entre espècies per crear éssers vius que no existien a 
la natura” (Greenpeace, 2008b:2). 
260 “La reducció del conreu, i els costos de maquinària i ma d’obra associats van units a un fort augment 
de l’aplicació d’herbicides, menys costosos” (Soler, 2009:101). 
261 Vía Campesina: http://www.viacampesina.org/sp/ (consultat 21/02/2011).  
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locals present a 70 països d’Àfrica, Àsia, Europa i Amèrica i que representen a l’entorn 
de 200 milions de camperols, petits i mitjans productors, pobles sense terra, indígenes i 
treballadors agrícoles, etc. El seu objectiu principal és la defensa de l’agricultura 
sostenible a petita escala com una manera de promoure la justícia social i la dignitat i 
l’oposició als agronegocis i a les multinacionals que destrueixen pobles i la natura. 
 
La sobirania alimentària proposa limitar la dependència respecte als mercats globals i 
aprofitar els recursos locals per reconstruir els sistemes agroalimentaris tradicionals 
sostenibles socialment i ecològicament mitjançant un sistema de producció basat en un 
model polític descentralitzat (López García, 2009). Per Vía Campesina la sobirania 
alimentària es presenta com una resposta des dels moviments socials per solucionar els 
problemes socials i ambientals que causa l’actual model de producció, distribució i 
consum alimentària des la perspectiva local. Defensa el dret dels pobles a definir els 
seus propis sistemes agrícoles i alimentaris a través del desenvolupament d’un model de 
producció camperola sostenible que afavoreixi a les comunitats i al seu medi ambient 
per davant de les demandes de mercats i empreses. 
 
Un altre aspecte clau d’aquest model d’agroagricultura és la necessitat dels pobles a 
definir les seves pròpies polítiques sostenibles de producció, distribució i consum 
d’aliments, garantint el dret a l’alimentació per tota la població, a través de la petita i 
mitjana producció, respectant les seves pròpies cultures i formes de gestió dels espais 
rurals, en els que la dona té un paper fonamental (Cuéllar i Sevilla, 2009). Significa el 
reconeixement de la diversitat ètnica de les nacions i el reconeixement de les identitats 
culturals dels pobles.  
 
La sobirania alimentària es pot concretar mitjançant la posada en pràctica de models 
alternatius de gestió del territori i de producció, distribució i consum dels aliments que 
posin fre a la degradació de l’activitat agrària i del medi rural (López García, 2009). El 
Manifest sobre el futur dels aliments (2006)262 és un intent de que els moviments socials 
que proposen un model d’agricultura a petita escala, més descentralitzada, democràtica i 
cooperativa, no lligada a les grans empreses disposin d’una guia d’actuació. Es proposa 
un model d’agricultura basada en les pràctiques tradicionals pels pobles autòctons i que 
tenen com a principis la diversitat, la sinèrgia i el reciclatge (Shiva i Mander, 2006).  
 
Shiva i Mander (2006) recullen els principals punts del Manifest sobre el futur dels 
aliments, en el que es plantegen els principis d’una agricultura i un sistema d’aliments 
sostenibles socialment i ecològicament, les possibles alternatives a l’agricultura 
tradicional i la proposta d’una nova normativa comercial per assolir els objectius de la 
Comissió Internacional sobre el Futur dels Aliments i l’Agricultura (Figura 19)  
 
  

                                                 
262 El Manifest sobre el futur dels aliments, redactat per la Comissió Internacional sobre el Futur dels 
Aliments i l’Agricultura, és el resultat de les reunions celebrades a la regió de la Toscana l’any 2003, a 
Itàlia. 
Comisión Internacional sobre el Futuro de los Alimentos y la Agricultura. Manifiesto sobre el futuro de 
los alimentos: http://agroeco.org/socla/archivospdf/cibo_spa.pdf (consultat 24/02/2011). 
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Figura 19: Principals mesures per assolir una agricultura i un sistema d’aliments 
sostenibles 
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Font. Elaboració pròpia a partir de Shiva i Mander (2006) 
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Des del moviment ecologista s’ha plantejat la necessitat de definir un programa pràctic 
que asseguri que els aliments i l’agricultura siguin cada vegada més sostenibles 
socialment i ecològicament superant l’actual model de producció basat en els beneficis 
econòmics. En aquesta línia, l’agroecologia es caracteritza per la mínima utilització 
d’elements externs i la reducció de la dependència de fertilitzants i pesticides (Schutter, 
2011) i té com a objectiu l’aplicació de criteris de gestió ecològics en la producció 
d’aliments, incorporant les variables socials, econòmiques i culturals: 
 

“L’agroecologia com ecologia dels sistemes agraris té com a objectiu 
principal el coneixement dels elements i processos clau que regulen el 
funcionament dels agrosistemes, amb la finalitat d’establir les bases 
científiques per una gestió dels sistemes agraris en harmonia amb l’ambient. 
Aquest coneixement es projecta cap a la preocupació per la salut dels 
ciutadans, així com cap al benestar social i econòmic d’agricultors i 
ramaders, contribuint a propiciar un desenvolupament solidari”. (Bello, 
Jordà i Tello, 2010:5). 

 
L’agroecologia ha d’aplicar processos integrals de desenvolupament local sostenible 
basats en l’aprofitament dels recursos locals i el tancament de cicles ecològics; el 
maneig de la biodiversitat com a principal recurs per l’estabilitat i riquesa dels 
ecosistemes; el coneixement tradicional camperol; els mercats locals i la cerca de la 
justícia social i la diversitat cultural (López García, 2009). Les accions que es proposen 
per part del moviment ecologista a nivell local es basen en la promoció dels circuits de 
producció, distribució i consum locals amb l’objectiu final d’aplicar criteris d’utilització 
dels recursos i productes autòctons per evitar l’actual dependència de les exportacions. 
Es prioritzen les empreses d’economia solidària, d’economia social i les petites i 
mitjanes empreses en el procés de producció; i els grups de consum, cooperatives, 
tendes de comerç just i consum responsable al llarg del procés de distribució. Aquest 
processos de distribució de la producció agroalimentària ecològica es basen en els 
circuits curts de comercialització263 amb l’objectiu d’assegurar la supervivència de les 
agricultures locals i de la biodiversitat. Els mercats locals i els circuits curts de 
comercialització faciliten la coneixença directa entre productor i consumidor mitjançant 
mecanismes de venda directa, mercats de carrer, venda a domicili i les cooperatives de 
consumidors.264 
 
  

                                                 
263 Per circuit curt de comercialització es caracteritza per la presència d’un únic intermediari, com a 
màxim, entre el producte final i el consumidor, i també entre el productor i l’elaborador.  
Engràcia Valls. El mercat local i els circuits de comercialització: 
http://www.ecoconsum.org/documentacio/materials/mercatslocalsicircuitscurts.pdf  
(consultat 23/02/2011). 
264 Una cooperativa de consum ecològica és un tipus d’associació de persones que s’han unit amb la 
voluntat d’oferir als seus membre i associats la possibilitat de comprar i autoabastir-se amb productes 
agroecològics, lliures de químics i pesticides (i d’hormones i amuntegaments en el cas dels animals), de 
qualitat, i a preus raonables. Aquest tipus de cooperatives contacten directament amb els productors per 
tal de garantir quins aliments compra i com s’han produït.  
Ecologiablog. Cooperativas de consumo ecológico: http://www.ecologiablog.com/post/607/cooperativas-
de-consumo-ecologico (consultat 23/02/2011). 
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4.4 L’ALTERNATIVA POLÍTICA ECOLOGISTA: ELS PARTITS 
VERDS  
 
4.4.1. Evolució i característiques dels partits verds a Europa 
 
El sorgiment dels partits ecologistes es produeix en un context en que els problemes 
ambientals que posaven en perill el futur del planeta a la dècada dels anys 70 del segle 
XX no eren tinguts en consideració per la majoria de forces polítiques tradicionals: 
 

“Quant els “demòcrates” no es preocupen més que dels drets humans, ni els 
“socialistes” de la qüestió social, quan nous problemes, plantejats pels nous 
moviments socials (feministes, regionalistes, ambientalistes) no siguin 
represos per les forces tradicionals, llavors aquesta demanda política 
suscitarà una nova oferta política. Com és la funció la que crea l’òrgan, el 
buit d’oferta política anterior suscita a tota Europa la creació dels partits 
Verds, els quals obtenen a Alemanya els seus primers èxits” (Lipietz, 
2002:34). 

 
Els partits verds aglutinen la crítica al model d’Estat que potenciava el progrés, el 
productivisme i el creixement que els partits tradicionals de l’esquerra no havia 
incorporat en el seu discurs polític. Apareixen en un període històric en el que la ciència 
comença a posar en dubte la viabilitat del model capitalista. Segons Lipietz (2002), 
aquest canvi en la interpretació del sistema polític basat en el liberalisme econòmic i 
polític sorgit de la Revolució francesa provoca una reorientació dels tres conceptes que 
havien donat sentit al concepte de progrés: la llibertat passa a ser autonomia, capacitat 
de dominar la pròpia autonomia de l’individu; la igualtat, es converteix en solidaritat, la 
relació entre els drets individuals i els col·lectius; la fraternitat, es converteix en 
responsabilitat, els actes individuals tenen una conseqüència respecte a la resta 
d’habitants del món i per generacions futures. La globalització, la immigració i el canvi 
tecnològic fan insuficients els antics plantejaments dels partits socialdemòcrates i 
comunistes d’Europa i col·laboren en la recerca d’un tercer espai polític que supera la 
tradicional separació entre dreta i esquerra (Valencia, 2006). 
 
Els primers partits ecologistes es van fundar en 1972 a Tasmània (United Tasmania 
Group)265 i a Nova Zelanda (Values Party)266. Posteriorment, es van crear arreu del món 
diversos partits verds com a moviment polític orientat a corregir els desequilibris 
ambientals: Green Party a Gran Bretanya (1973); el 1976, les candidatures de 
representats del moviment antinuclear, ecologistes i pacifistes assoleixen la seva 
primera representació als ajuntaments de Hildesheim i Hamelin; el 1977, els ecologistes 
francesos obtenen el 9% dels vots en els municipis on es van presentar, el 1979 els 
Verds aconsegueixen per primera vegada l’acta de diputat en un Parlament nacional; el 
1981, els ecologistes belgues aconsegueixen 4 escons al Parlament.  
 

                                                 
265 Els ecologistes van presentar candidats a l’ajuntament per protestar contra la contaminació d eles 
aigües i tractar d’impedir la construcció d’una gran presa sobre el riu Franklin. Van assolir representació 
però també continuaren portant a terme mobilitzacions al carrer que foren reprimides per la policia, el que 
els va portar a desenvolupar imaginatius sistemes de resistència no violenta (Cabal, 1996). 
266 El Values Party de Nova Zelanda va ser el primer partit en constituir-se legalment.  
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El canvi qualitatiu de la implementació dels partits vers es produeix a principis de la 
dècada dels anys vuitanta del segle XX quan a França i a la RFA s’aconsegueix una 
important representació parlamentaria: 
 

“Però fou el març de 1983 quan va quedar definitivament consagrat per la 
història, el moviment dels verds. Mentre que a França el Partit Verd 
conqueria a les municipals 757 regidories, a la RFA, els verds (Die Grünen) 
afavorits per la gran campanya de sensibilització social desplegada pel 
llavors poderós moviment pacifista contra la instal·lació de míssils de llarg 
abast al costat de la seva frontera, aconsegueix superar el llistó electoral del 
5% imprescindible per aconseguir representació i irrompen en el Bundestag 
amb 27 diputats” (Cabal, 1996:18). 
 

Els èxits electorals del partits vers europeus, segons Riechmann i Fernández Buey 
(1995), van tenir el seu ressò arreu del món: el 1983 es van fundar partits verds a Japó i 
Canadà i a finals de 1990 existien partits verds a Bulgària, Romania, Iugoslàvia, 
Txecoslovàquia, i en diverses repúbliques soviètiques (Estònia, Lituània, Armènia, 
Geòrgia, Moldàvia, Rússia, Ucraïna, Bielorrússia, Azerbaijan i Kazakhstan). El 1993 es 
crea la Federació Europea de Partits Verds que significa un intent de crear un grup de 
pressió política a nivell europeu per que els partits europeus establerts integrin en els 
seus programes la problemàtica ambiental. A les eleccions europees de 1989, els partits 
verds van assolir els vots de més de 10 milions de votants als dotze països de la 
Comunitat Europea (aproximadament un 7,7% del total de vots).  
 
Segons Valencia (2006), els nous problemes de la societat (globalització, reforma de 
l’estat del benestar, crisi ecològica global) tenen un espai preferent a l’agenda política 
dels emergents partit verds. El seu discurs radical, antisistèmic i de substitució de 
l’antiga esquerra penetra de forma efectiva en l’electorat d’esquerra ajudat per les 
experiències locals de govern dels partits verds conjuntament amb una política 
d’aliances internacionals que ajuden a visualitzar-los com una alternativa real i efectiva.  
La complexitat dels moviments socials i de les ideologies polítiques que configuren la 
creació i desenvolupament dels partits verds implica que sigui difícil concretar una 
tipologia única de partit verd. Tal i com podem veure a la Figura 20, es distingeix 
diversos tipus de partits verds: partits verds-alternatius, formacions polítiques 
d’esquerra específiques de les societats tardoburgeses que representen una alternativa a 
l’esquerra tradicional i que formarien part de l’esquerra llibertària i partits de la nova 
esquerra,267 principalment en l’expressió de la seva radicalització davant la crisi de la 
civilització i en la formació de consciència social planetària com a resposta a la 
magnitud d’aquesta crisi. No obstant, no tots els partits verds són d’esquerra: 
 

“Existeixen partits verds conservadors268 que uneixen la seva crítica al 
productivisme un ideari social antidemocràtic (amb la referència a un “ordre 
social natural” i la preferència per estratègies autoritàries per la solució dels 
problemes ambientals” (Riechmann i Fernández Buey, 1995:155). 

                                                 
267 “Els partits de la nova esquerra estarien vinculats als nous moviments socials, petits partits socialistes 
d’esquerra sorgits els anys seixanta del segle XX (sobretot en els països escandinaus, Països Baixos i 
França), abans de la creació dels partits verds i abans que l’ecologia es transformés en un tema polític 
clau” (Riechmann i Fernández Buey, 1995:154-155). 
268 Riechmann cita al Partit Ecològic Democràtic a la RFA, Els Verds Units d’Àustria i el Partit Verd de 
Suïssa com exemples de partits verds conservadors (Riechmann i Fernández Buey, 1995). 
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Figura 20: Partits de “nova política”269 
 

 
 
Font: Riechmann i Fernández Buey (1995:155) 
 
Les raons de sorgiment dels partits verds són diverses i complexes i varia en funció de 
cada país. Per Riechmann i Fernández Buey (1995) les causes que poden explicar el 
progressius ascens parlamentari dels partits verds són diverses: la falta d’atenció i de 
sensibilització respecte als problemes ambientals per part dels partits polítics 
tradicionals, la tasca dels nous moviments socials que han aconseguit obrir un espai de 
debat i de creació d’una política alternativa respecte al medi ambient i la correlació 
entre la sensibilitat ambiental de l’opinió pública i l’existència de forts moviments 
d’ecologia política (principalment en països com Països Baixos, Dinamarca i la RFA).  
 
El fenomen d’expansió dels partits verds es consolida a països on l’Estat del Benestar 
està relativament ben desenvolupat i on els moviments socials tenen un fort arrelament 
social i la seva influència tant mobilitzadora com teòrica permet la creació d’un discurs 
ecològic que ajuda a la seva difusió a l’electoral considerat d’esquerra. Respecte al 
paper dels moviments socials, l’aparició dels partits verds va afavorir el procés 
d’institucionalització del moviment per la pau i del moviment antinuclear: 
 

“En els moviments ecologistes europeus (que han imprès caràcter als partits 
verds als partits verds en major mesura que d’altres nous moviments socials) 
hi van confluir, a grans trets, dos corrents diferenciades: una antimilitarista i 
antinuclear, propera a la l’esquerra marxista o llibertària (sovint vinclada a 
la “nova esquerra”, desenvolupada a partir dels anys seixanta); un altra 
corrent conservacionista i més bé apolítica, amb orígens burgesos que es 
poden rastrejar fins als darrers decennis del segle anterior” (Riechmann i 
Fernández Buey, 1995:162). 

 
En aquesta anàlisi el creixement dels partits verds estaria afavorit per l’ocupació d’un 
espai relacionat amb la problemàtica ambiental que els partits socialistes o 
socialdemòcrates no estarien cobrint. L’estructura federal de l’Estat també afavoriria 

                                                 
269 Per Riechmann el terme partits de “nova política” fa referència a la designació tant dels partits verds 
(esquerres i dretes) com als “partits de nova esquerra” (Riechmann i Fernández Buey, 1995). 
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aquest creixement dels partits verds ja que els problemes ambientals es visualitzen de 
forma més clara a nivell local. Aquesta característica es pot veure clarament a països 
com Bèlgica, Suïssa o la RFA que amb estructures federals es funden partits verds més 
aviat que en d’altres països amb estructures organitzatives més centralitzades (Figura 
21).  
 
 
 
 

 
 
 Font: Riechmann i Fernández Buey (1995:158)  
 
L’estructura organitzativa dels partits verds recull una part important de la filosofia de 
l’anarquisme llibertari basada en els principis de la participació democràtica de base 
(Riechmann i Fernández Buey, 1995). Les principals característiques de l’estructura 
organitzativa dels partits verds es fonamenten en la descentralització de la presa de 
decisions i la transparència en la vida interna del partit (Figura 22).  
 
  

1. Alt nivell d’abundància material en un país densament poblat. 
 

2. Estat del Benestar molt desenvolupat. 
 

3. Existència de nous moviments socials amb arrelament social, 
legitimitat i “visibilitat” política. 

 
4. Partit socialista/socialdemòcrata en el poder des de fa molt temps 

(sobretot si la dreta és dèbil i està dividida), o 
 

5. Partit socialista/socialdemòcrata tan dèbil que no té esperança de 
formar govern. 

 
6. Elevat nivell de corporativisme (un dels indicadors més segurs és el 

baix número de jornades perdudes per vaga anualment. 
 

7. Sistema electoral proporcional amb un llindar de representació 
baix. 

 
8. Estructura federal de l’Estat. 

Figura 21: Condicions favorables per l’èxit dels partits d’esquerra
llibertària i verds-alternatius 
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Figura 22: Principals característiques de l’estructura organitzativa dels partits 
verds 
 
Participació interna 
 
Descentralització de les seves organitzacions de base o dels seus nivells intermedis 
 
Freqüents congressos o assemblees generals obertes i participatives 
 
Possibilitat de celebrar referèndums interns a iniciativa d’un petit percentatge dels afiliats (5% 
en el cas alemany) 
 
Elaboració democràtica de les llistes electorals mitjançant el principi d’una persona un vot 
 
Transparència en els processos de gestió 
 
Transparència en la vida interna del partit 
 
Direcció col·legiada en el desenvolupament de les funcions dels òrgans executius, evitant 
l’existència de càrrecs (presidents o secretaris generals) 
 
Separació de poders i no acumulació de càrrecs 
 
Rotació en els llocs de direcció del partit 
 
Mandat imperatiu, que obliga al mandatari a realitzar la política definida per la majoria del 
partit 
 
Limitació dels ingressos dels diputats 
 
Obertura a les minories i moviments socials 
 
Protecció dels drets de les minories 
 
Discriminació positiva de les dones 
 
Permeabilitat de les fronteres del partit, mitjançant l’obertura de persones alienes al partit 
principalment procedents dels moviments socials 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de Riechmann i Fernández Buey (1995) 
 
El moviment ecopacifista i els partits verds han tingut una influència clau en la 
sensibilització de la problemàtica ambiental en el desenvolupament de la praxi política 
dels partits tradicionals d’esquerra (socialdemòcrates, socialistes i comunistes) i, al 
mateix temps, han influït en el procés de creació de formacions polítiques verdes 
d’esquerra. Aquest procés queda palès en el cas de l’Esquerra Verda als Països Baixos, 
el SPD alemany, l’Aliança d’Esquerres finlandesa o Iniciativa-Verds a Catalunya. De 
forma progressiva els partits tradicionals d’esquerra incorporen les propostes 
ecologistes en els seus programes.  
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Les propostes polítiques dels partits verds recullen les principals aportacions que es 
plantegen des del moviment ecologista de crítica al model de desenvolupament 
econòmic dominant i les conseqüències ambientals i socials que aquest ha generat a 
nivell mundial. Aquestes propostes ecologistes han anat incorporant la perspectiva 
global als seus programes polítics a mesura que creix la conscienciació de que els 
problemes ambientals són d’abast mundial i que les seves causes i conseqüències estan 
interrelacionades. En els primers programes dels partits verds (mitjans de la dècada dels 
anys 70 del segle XX) es recullen iniciatives més relacionades amb temes que tenen el 
seu àmbit d’actuació a nivell europeu sense considerar de forma explícita les seves 
repercussions globals. En el programa electoral de René Dumont (candidat ecologista a 
la presidència de la República francesa el 1974), es plantegen canvis de tipus: econòmic 
(limitació del creixement, reducció del temps de treball, redistribució de la riquesa), 
polític (descentralització i autoadministració), de gènere (avortament, control de 
natalitat, anticoncepció), protecció ambiental (transport públic, tecnologia 
descentralitzada amb menys contaminació i fonamentada en recursos renovables), 
socials (planificació humana de les ciutats, protecció de les minories culturals)... 
(Riechmann i Fernández Buey, 1995). Posteriorment, tal i com apunta l’Agenda Verda 
per la Conferència de Rio de Janeiro (1992), presentada pel Grup Verd al Parlament 
Europeu270 (Grupo Verde en el Parlamento Europeo, 1992) les propostes polítiques per 
assolir el repte de l’ecodesenvolupament (ja comentades a l’apartat 4.2.5.4 i ampliades a 
l’Annex 3) es basen en criteris que tenen en compte al procés de globalització dels 
problemes ambientals provocats pel model econòmic i de producció imperant i que 
tenen unes conseqüències d’abast mundial. Aquestes proposicions polítiques es 
fonamenten en la presa de conscienciació de que la crisi ecològica necessita una 
resposta política universal. 
 
Segons Valencia (2006), els procés d’integració dels partits verds en els diversos 
governs a Europa des de finals de la dècada dels anys setanta del segle XX fins el 2005, 
presenten una sèrie de característiques comunes entre les que destaquen la falta de 
preparació per part dels polítics verds per les activitats polítiques parlamentàries, 
malgrat la seva experiència prèvia a nivell local; el fet de que la seva participació en el 
govern hagi produït un canvi en les estructures de tipus assembleari de democràcia 
participativa i de lideratge flexible cap a un model més semblant al dels grans partits 
tradicionals; un model de participació en els governs és bàsicament el de la coalició, fet 
que ha provocat uns certa feblesa a l’hora d’imposar els seus plantejaments més 
radicals; la limitació de les àrees i càrrecs de responsabilitat política; i unes expectatives 
electorals de futur marcades per la decepció del seu electorat per no poder aplicar canvis 
profunds en el sistema econòmic i energètic. 
 
Els estatuts del Partit Verd Europeu271 recullen part d’aquest plantejament reformista. 
Es planteja una crítica al model de producció, consum i comerç que contribueix a la 
degradació del medi, però l’aposta és la reestructuració del model mitjançant el 
desenvolupament sostenible i l’acció política mitjançant les institucions europees 
(Consell d’Europa), i de les Nacions Unides. Es plantegen canvis en profunditat del 

                                                 
270 El Grup Verd en el Parlament Europeu agrupa als diputats de les organitzacions verdes i d’altres 
partits, així com als funcionaris del Grup Parlamentari Verd.  
271 Estatutos del Partido Verde Europeo: 
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://europeangreens.eu/sites/european
greens.eu/files/EGP%2520Statutes%2520adopted%252012.11.2011_0_0.pdf (consultat 16/03/2011).  
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sistema però a través de les institucions polítiques i administratives que defensen 
l’economia de mercat com a element clau del seu model de societat.  
 
4.4.2 Els Verds alemanys (Die Grünen) 

 
Die Grünen és fonamental per entendre el procés de sorgiment d’un espai polític verd i 
la progressiva conscienciació ecològica que es produeix a Europa a partir de la dècada 
dels anys 70 del segle XX. Es tracta d’un fenomen que reflecteix la complexitat dels 
agents socials que formen part de l’ecologisme i la interrelació existent entre els 
moviments socials i la praxi política. Die Grünen sorgeixen com un moviment social de 
base que planteja un canvi radical del model social, polític i econòmic i que acaba 
transformant-se en un partit polític parlamentari que formarà part en el govern federal 
(1998-2002).  
  
El progressiu creixement de la conscienciació ecològica de la societat alemanya sorgeix 
a partir dels nous moviments socials: ecologisme, feminisme i pacifisme a partir de la 
dècada dels anys setanta del segle XX. En el cas de la RFA s’han de tenir en compte els 
antecedents dels moviments socials dels anys seixanta del segle XX, el moviment 
antimilitarista i antiautoritari estudiantil de les mobilitzacions contraculturals en el 
context de les mobilitzacions de maig del 68, i les iniciatives ciutadanes de participació 
política no institucional al marge del parlament i dels partits polítics (Riechmann, 
1994b). 
 
El moviment ecologista i antinuclear alemany es desenvolupa a mesura que la situació 
econòmica i ambiental empitjora degut a la crisi econòmica mundial i la carrera 
armamentística entre EUA i l’URSS es troba en el seu punt més àlgid. Es comença a 
posar en dubte el model econòmic i de producció en un context en que per primer cop 
des de la Segona Guerra Mundial l’atur assoleix xifres que posen en perill la cohesió 
social, i en que el malbaratament dels recursos mundial i els perills de l’energia nuclear 
ajuden a visualitzar una situació de crisi del sistema. La falta de resposta als problemes 
ambientals per part del Partit Socialdemòcrata Alemany (SPD) i l’aprofundiment de la 
crisi econòmica facilita el desenvolupament del moviment ecologista i antinuclear, que 
combina l’acció reivindicativa amb l’elaboració d’estudis i anàlisi que amb un rigor 
científic serveixen per donar a conèixer la situació actual de la degradació ambiental i 
les possibles solucions. A partir de la dècada dels anys vuitanta del segle XX, el 
moviment pacifista es transforma en un moviment de masses i adquireix un gradual 
poder polític de base que incorporarà el debat internacional dels conflictes armats i de la 
dicotomia Nord-Sud (Riechmann, 1994b). 
 
El moviment feminista alemany tindrà una relació clau amb els verds alemanys, tant en 
el procés de fundació del partit com en la seva organització posterior: creació de xarxes 
de dones feministes amb principis temàtics i organitzatius propis, presentació de llistes 
electorals compostes exclusivament per dones, iniciatives parlamentàries contra la 
discriminació, plantejaments ecofeministes que vinculen l’opressió de la dona amb la 
lluita contra l’explotació de la natura... (Riechmann, 1994b). 
 
Un altre moviment social que té una influència clau en els Verds alemanys és el que 
Riechmann (1994b) anomena “moviment alternatiu”, caracteritzat pel desenvolupament 
de formes de vida autoorganitzades de producció i convivència amb una perspectiva de 
transformació global de la societat. Recull part del ideari de l’anarquisme: 
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autosuficiència productiva, autogestió, experiències de democràcia participativa, 
propietat col·lectiva dels mitjans de producció, noves formes de convivència i de les 
estructures familiars...  
 
A partir de la dècada dels anys noranta del segle XX, al mateix temps que augmenta la 
importància de les mobilitzacions enfront l’energia nuclear i a favor del reciclatge 
integral, Die Grünen es consoliden com la representació parlamentaria dels nous 
moviments socials.  
 
El desenvolupament de l’acció política de Die Grünen és un exemple de com en els 
partits verds, a mesura que creix la seva representació política, es produeix un 
progressiu procés d’institucionalització. En el cas de Die Grünen el fet de que es formés 
per la fusió de diversos partits i llistes electorals verds, grups leninistes o maoistes i 
alternatius (socialdemòcrates desencantats, persones de l’esquerra independent, 
metropolitans i feministes) va provoca a llarg termini un debat intern entre la línia 
reformista i la més radical.  
 
Segons Riechmann (1994b), en el període 1978-1980 es consolida els procés de 
constitució del partit i la progressiva participació a les eleccions al Parlament Europeu 
(juny de 1979) i al Bundestag (octubre de 1980) amb un progressiu augment de la 
representació parlamentària tant a nivell local, nacional i europeu. Els principals eixos 
del seu programa electoral són la política econòmica i la política de la dona. Respecte la 
política econòmica, coincideix amb les propostes del moviment obrer amb la 
democratització i descentralització de la producció des de la perspectiva ecològica així 
com la divisió dels grans consorcis en petites empreses autogestionades pels 
treballadors i la reducció de la jornada laboral i la millora de les condicions de treball.  
 
La dècada dels anys vuitanta del segle XX significa la consolidació de Die Grünen com 
a força política en un context internacional en que es planteja el rearmament de l’OTAN 
i, a nivell local, s’intenta imposar per part del SPD el programa d’energia nuclear. Les 
prioritats de Die Grünen es centren en la necessitat de aturar els programes d’energia 
nuclear i el tancament de les centrals nuclears, mesures contar la contaminació, aturar 
l’especulació immobiliària, planificar estructures econòmiques descentralitzades i 
alternatives, enfrontar-se a la pèrdua de drets cívics, igualtat d’oportunitats entre homes 
i dones, i aturar els plans de privatització dels mitjans de comunicació. Les eleccions del 
6 de març de 1983, signifiquen un canvi fonamental en quant a resultats electorals 
(assoleix el 5,6% dels vots i 27 diputats i entra per primera vegada al Bundestag), 
respecte a l’inici d’un procés de reestructuració interna (professionalització del partit) i 
ideològica (la contradicció entre el model de democràcia participativa interna i la lògica 
parlamentària). Les eleccions al Parlament Europeu de juny de 1984 són, al mateix 
temps, un dels millors resultats electorals de Die Grünen (7 eurodiputats) i l’inici d’una 
crisi interna que enfrontarà als ecologistes reformistes i ecologistes radicals 
ecosocialistes.  
 
Segons Dobson (1997), les institucions polítiques parlamentàries tradicionals de 
caràcter parlamentari estan dissenyades per excloure la possibilitat d’una participació 
regular massiva. Una política participativa, tal i com plantejava Die Grünen, significava 
una reestructuració radical de les institucions tradicionals. La impossibilitat d’assolir els 
objectius de canvi radical proposat pel sector més radical del partit significava la 
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dissolució progressiva del projecte original i les successives escissions que va patir Die 
Grünen. 
 
Aquesta crisi provocarà l’abandonament de Die Grünen del sector més radical sota 
l’acusació de l’abandonament dels principis fundacionals i la relació de dependència 
respecte el SPD. S’obre un procés de debat intern sobre la política d’aliances amb la 
resta de partits polítics, la relació amb els moviments socials i el distanciament entre la 
base i l’aparell del partit. El resultat és la consolidació d’una línea política propera a la 
que propugnaven els ecologistes pragmàtics i possibilistes i es porta a terme una 
reforma organitzativa que significa una ruptura amb l’ideari inicial del partir de 
democràcia de base. 
 
Segons Riechmann (1994b), aquesta crisi de Die Grünen a la segona meitat dels anys 
vuitanta del segle XX és una crisi de creixement (la difícil adaptació d’un moviment 
social de base a la vida parlamentària) i d’estancament (la dificultat de combinar les 
esperances utòpiques de canvi i la realitat política). Es troba en una situació de fort 
poder institucional i, al mateix temps, sense capacitat per mobilitzar els moviments 
socials per orientar-los vers un procés de transformació social. Tal i com apunta Dobson 
(1997:160), a banda del problema intern, s’ha de tenir en compte les resistències al 
canvi de model polític, econòmic i social de les institucions que tradicionalment han 
defensat el sistema econòmic capitalista malgrat suposem un partit verd en el govern, 
encara ens queda el problema de les poderoses fonts de resistència existents a d’altres 
institucions, com la burocràcia, els centres financers, etc. 
 
La necessitat d’articular una activitat política parlamentària va deixant de banda de 
forma progressiva el model inicial de política alternativa. El debat intern es centra en la 
qüestió d’establir o no aliances tàctiques amb altres partits polítics amb l’objectiu 
d’influir en la política d’una forma més amplia (Dobson, 1997). L’abandonament 
formal del compromís de rotació dels càrrecs272 el 1986 va significar l’adopció d’un 
sistema intern d’organització semblant als dels partits tradicionals i provocarà a inicis de 
la dècada dels anys noranta del segle XX una greu crisi interna agreujada per la greu 
divisió interna, l’estancament del número d’afiliats, l’excessiva institucionalització dels 
càrrecs electes que no deixen espai per desenvolupar activitats extraparlamentàries, la 
pèrdua de representació dels moviments socials en l’estructura del partit, un electorat 
envellit i inestable, la falta d’accés als mitjans de comunicació, i la progressiva 
adaptació del SPD a les tesis ecologistes. (Riechmann, 1994b). 
 
La victòria electoral a les eleccions generals de desembre de 1990 de la coalició de 
democristians i lliberals va significar la pèrdua momentània de la representació 
parlamentària de Die Grünen.273 La recuperació de Die Grünen que es produeix en el 
període 1991-1994 gràcies, per una banda, als problemes de la reunificació alemanya i 
l’aposta per l’antibel·licisme provocat per la primera Guerra del Golf i, per altra banda a 
la fusió amb el Partit Verd de la República Democràtica d’Alemanya.274 La coalició 
                                                 
272 El compromís de rotació de càrrecs cada dos anys que era un dels elements característics de Die 
Grünen es va abandonar definitivament el 1991. 
273 El fet que el partit Verd de l’antiga República Democràtica Alemanya (RDA) aconsegueixi dos 
diputats i la ràpida fusió amb Die Grünen de la República Federal d’Alemanya va significar que aquest 
evités la seva sortida de l’arc parlamentari (Riechmann, 1994b).  
274 L’aliança electoral es va denominar Aliança 90. A les eleccions federals de 1990, aquesta aliança i la 
secció oriental del partit Verd es van presentar en una llista conjunta, anomenada Aliança 90 Verds-
Moviment de Ciutadans i Ciutadanes (Riechmann, 1994b).  



La integració institucional, social i política com a resposta a les crisis ecològiques globals 
 

 244 

amb el SPD significarà l’obtenció de diverses carteres ministerials a diferents Länder, la 
millora progressiva dels resultats electorals i la victòria de les tesis més pragmàtiques en 
l’acció política de Die Grünen.  
 
La participació de Die Grünen en el govern federal (1998-2005) es va concretar a les 
eleccions federals de 1998, on van aconseguir el 6,7% dels vots. El pacte de govern amb 
el SPD va permetre que Die Grünen formessin per primera vegada d’un govern federal i 
que un dels seus polítics, Joschka Fischer, fou anomenat ministre de Relacions Exteriors 
i vicecanceller. Aquesta entrada en el govern va significar l’augment de la seva base 
electoral, majoritàriament de procedència urbana (entre 30 i 50 anys i dones) que va 
provocar a les eleccions de 2002 el més gran percentatge de vots en unes eleccions 
federals (8,6%), malgrat les controvèrsies internes per part dels grups pacifistes la 
participació a la guerra contra la Federació Iugoslava (Pohl i Koczy, 2003). Un altre 
punt de conflicte intern el va provocar la política nuclear desenvolupada pel govern de 
coalició, degut a la política d’ajornament de tancament de les centrals nuclears.275  
 
Segons Pohl i Koczy (2003), en l’àmbit social la política del govern de coalició va 
significar l’augment dels drets civils: la formalització de les parelles de fet dels 
homosexuals o la primera llei d’immigració de la RFA (amb crítiques per part dels 
moviments socials per ser menys avançada del que es preveia).276 En l’àmbit ecològic, 
la política de Die Grünen es va centrar en: promoure el canvi energètic i l’aposta per les 
energies renovables277 (principalment de les energies eòlica i solar); el reciclatge; 
l’aplicació de l’ecotaxa, destinada a finançar els fons de pensions de l’Estat; i la 
potenciació de l’agricultura ecològica. La pèrdua de vots del SPD a les eleccions 
federals de 2005 van significar la sortida del govern de Die Grünen i el seu pas a 
l’oposició, malgrat els bons resultats aconseguits a les eleccions federals de 2009 
(10,7%). 
 
El repte polític al que s’ha enfrontat Die Grünen és força complex ja que l’acció política 
parlamentària en un model de democràcia parlamentària s’oposa al model participatiu 
que planteja el moviment ecologista. El gran problema de Die Grünen ha consistit en 
integrar la necessitat d’abordar les causes profundes de la crisi ecològica i social a la 
que s’enfronta la societat actual amb el pragmatisme que comporta la praxi política 
tradicional. Aquest fet ha provocat un debat intern entre els sectors més radicals dels 
moviments socials, partidaris de profunds canvis en el sistema (legislatius, econòmics, 
productius, energètics, socials...), i el sector que ha apostat per un model més reformista 
basat en fomentar la pedagogia ecologista a la societat i, d’aquesta forma promoure 
canvis graduals a la societat sobre el medi ambient. 
 
  

                                                 
275 Es va acordar amb el sector empresarial unes quantitats màximes de producció molt elevades, a criteri 
del moviment antinuclear, que va significar un ajornament de les dates de tancament definitiu de les 
centrals nuclears (Pohl i Koczy, 2003). 
276 A causa del bloqueig per part de democristians i liberals a la càmera baixa federal (Pohl i Koczy, 
2003). 
277 Entre 1998 i 2002 el percentatge d’energia renovable utilitzada a Alemanya va passar del 2% al 8% 
(Pohl i Koczy, 2003). 
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4.5 RESUM 
 
Les crisis ecològiques globals 
El sistema econòmic, social i polític sorgit de la Segona Guerra Mundial que s’havia 
basat en la lògica del creixement i l’acumulació entra en crisi entre les dècades dels 
anys 70 i 80 del segle XX. En aquest període s’intensifiquen els desequilibris 
econòmics i financers, augmenten les desigualtats socials (principalment en els països 
de l’anomenat Tercer Món) i els problemes ambientals a escala planetària comencen a 
traspassar el límit de la irreversibilitat. El sistema es caracteritzava per un model 
territorial de grans concentracions urbanes i industrials que eren els nuclis principals de 
consum i de producció i es sustentava per un augment constant de consum energètic i 
per la pràcticament nul·la preocupació ambiental dels seus efectes. Al mateix temps, es 
produeix un progressiu abandonament de l’agricultura tradicional (caracteritzada per la 
proximitat entre l’espai de producció i el de distribució i consum) i l’adopció d’un 
model agrari globalitzat que prioritzava l’increment de l’abastiment d’aliments en 
funció de les necessitats dels mercats dels països del Nord sense tenir en compte les 
repercussions redistributives de la producció alimentària i els seus impactes ambientals.  
 
Malgrat la gravetat d’aquesta crisi que provocava greus repercussions econòmiques, 
socials i ambientals, el paradigma dominant era el del creixement i la maximalització 
del benefici. En aquest context, la solució dels grans problemes ambientals que 
afectaven al planeta i que s’havien agreujat al llarg de la dècada dels anys 80 i 90 del 
segle XX (escalfament global de l’atmosfera, disminució de la capa d’ozó, pluja àcida, 
desertificació, acumulació de residus, escassetat d’aigua potable, superpoblació del 
planeta i creixent desigualtat entre el Nord i el Sud, i la contaminació dels oceans) no 
implicava per part de les administracions públiques i les empreses una inversió en 
polítiques reguladores del medi ja que es consideraven una inversió improductiva sense 
rendibilitat econòmica. No obstant, alguns sectors de la societat i de les institucions 
polítiques comencen a adonar-se de que el sistema econòmic i productiu és incapaç de 
satisfer les necessitats vitals d’una gran part de la població i que els problemes 
ambientals necessitaven de forma urgent una actuació que ajudés a reduir el efectes de 
la contaminació i preservés el medi per les generacions futures. 
 
La política ambiental de la Unió Europea i els tractats i acords internacionals 
sobre medi ambient 
El Tractat de Roma (1957) significarà el text fundacional de la Comunitat Econòmica 
Europea (CEE) i de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica (EURATOM) i l’inici 
d’un sistema econòmic i financer comú entre els seus Estats membres que a través de la 
iniciativa privada tindrà en l’energia nuclear la font d’energia necessària pel seu 
desenvolupament industrial. En el text del Tractat de Roma no es contempla cap 
disposició completa en matèria ambiental i no serà fins la Cimera de París (1972) i en el 
desplegament del Primer Programa Comunitari de Medi Ambient (1973) quan la 
política ambiental de la UE es comença a desenvolupar.  
 
La publicació de l’estudi encarregat pel Club de Roma titulat El límits del creixement 
(1972), significarà el primer avís sobre la greu situació de degradació del medi i una 
reflexió sobre la necessitat d’abordar la problemàtica ambiental des d’una perspectiva 
global, així com els inicis del procés de desenvolupament de polítiques actives en 
matèria de medi ambient per part de la CEE que es va començar a definir a partir de la 
Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Humà d’Estocolm (1972).  
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La creació el 1972 del Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA) 
contribuirà al desenvolupament de les polítiques ambientals a nivell internacional. El 
seu objectiu serà la de coordinar els programes ambientals de l’ONU a nivell mundial, 
la potenciació dels acords internacionals relacionats amb el medi ambient i la 
determinació d’objectius comuns en aquells àmbits que necessiten d’una actuació més 
global (protecció dels recursos oceànics i de les espècies en perill). 
 
Els programes comunitaris de medi ambient de la UE (1973-2012) han evolucionat des 
dels principis programàtics del Primer Programa Comunitari de Medi Ambient (1973-
1976) fins a la concreció de polítiques més globals per afrontar els problemes 
ambientals que representa el Sisè Programa d’Acció de la Unió Europea en Matèria de 
Medi Ambient (2001-2012). Els eixos que ha caracteritzat les polítiques ambientals de 
la UE que ja queden reflectides en el Primer Programa i que tenen continuïtat en el 
Segon Programa han estat: la prevenció de la contaminació, la comptabilitat del 
desenvolupament econòmic i el medi ambient, la necessitat de planificar les polítiques 
ambientals i la coordinació entre els diversos Estats membres.  
 
De forma progressiva es va incorporant en els Programes Comunitaris de Medi Ambient 
el concepte d’internacionalització de la protecció del medi a mesura que les diverses 
cimeres i conferències internacionals sobre medi ambient reflexionen sobre la necessitat 
d’un tractament global dels problemes ambientals. La Primera Conferència del Clima 
(Ginebra 1979), la publicació de l’informe per part de la UICN Estratègia Mundial per 
la Conservació de la Natura i dels Recursos Naturals (1980), i l’Informe Global 2000 
(Perspectiva ambiental a l’horitzó 2000), encarregat pel govern dels EAU el 1980, 
significaran l’inici del tractament per part dels organismes internacionals dels problemes 
ambientals des d’una perspectiva pluridisciplinar tenint en compte la repercussió que 
tenen els efectes que la degradació del medi sobre la salut de les persones, així com de 
la necessitat de incorporar els factors econòmics i socials a les polítiques ambientals. 
 
A partir del Tercer Programa Comunitari de Medi Ambient (1982-1986), malgrat que 
els àmbits prioritaris continuen sent el desenvolupament de mesures preventives i la 
defensa del lliure mercat, s’emfatitza en la integració progressiva dels requeriments 
ambientals en la planificació i execució d’accions en tots els àmbits econòmics (incloent 
l’obligatorietat d’estudis d’impacte ambiental). Les actuacions en matèria ambiental 
s’orientaran a la consideració de la importància de la política regional, el declivi de les 
zones urbanes i la preocupació pels efectes de les polítiques agràries modernes. En el 
període que comprèn el Tercer Programa Comunitari de Medi Ambient (1982-1986) els 
organismes internacionals dedicats a la protecció de la natura desenvolupen una sèrie de 
congressos, cimeres i convencions orientades a aconseguir canvis en les polítiques 
ambientals dels estats que tenien com a objectius preservar els ecosistemes i 
desenvolupar accions correctores a nivell mundial: Carta Mundial de la Natura 
(UNGASS) i la Convenció de les Nacions Unides sobre el dret de les espècies i 
ecosistemes (1982); Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar 
(UNCLOS), el 1982; Institut de Recursos Mundials (WRI), creat el 1982; Comissió 
Mundial sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (CMMAD), el 1983; 
Conferència Industrial Mundial sobre la Protecció del Medi Ambient (1984); i el 
Congrés de Viena per la protecció de la Capa d’Ozó (1985). 
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L’accident nuclear de Txernòbil i els accidents de petroliers amb la conseqüència de 
vessaments de petroli entre 1986 i 1989, així com la creixent mobilització del moviment 
ecologista contra l’energia nuclear i la constatació de l’agreujament dels problemes 
derivats de la contaminació a nivell mundial, va significar un canvi d’orientació en la 
política ambiental de la CEE. A partir del Quart Programa Comunitari de Medi Ambient 
(1987-1992), es dissenyen campanyes de difusió i sensibilització a l’opinió pública 
sobre la problemàtica ambiental i l’elaboració d’informes sobre l’estat del medi amb 
l’objectiu de recollir dades per assolir una base científica que haurien de servir per 
l’elaboració de polítiques d’actuació concretes en matèria de medi ambient. En la 
pràctica no es van assolir aquests objectius, serviran per crear una xarxa d’instal·lacions 
nacionals i regionals pel control de qualitat i avaluació del medi ambient a escala 
europea (amb especial atenció a les emissions a l’atmosfera i la qualitat de l’aire, aigua i 
medi marí i a l’erosió i contaminació del sòl), generalment inconnexes entre elles.  
 
L’elaboració de l’informe de la Comissió Mundial sobre el Medi Ambient i el 
Desenvolupament (CMMAD) El nostre futur comú (1987), també anomenat Informe 
Brundtland significarà el primer intent per plantejar polítiques ambientals globals 
integrant aspectes de caràcter ecològic amb polítiques econòmiques i socials per tal 
d’assolir l’equilibri entre les activitats humanes i el desenvolupament. En aquest 
informe es constata que el model econòmic i industrial estava provocant un augment de 
la pobresa i de les desigualtats socials, especialment en l’anomenat Tercer Món. Es 
plantejava la necessitat d’articular un nou sistema polític que assegurés la participació 
ciutadana, un sistema econòmic que hauria d’afavorir el creixement i la industrialització 
dels països en desenvolupament basat en les noves tecnologies i d’un sistema 
internacional que fomentés patrons sostenibles de comerç i finances. Aquest informe va 
rebre crítiques per part del moviment ecologista que considerava que en el fons 
implicava un model de creixement econòmic fonamentat en l’augment de les necessitats 
energètiques per assolir el creixement econòmic que es plantejava. L’Informe 
Brundtland va impulsar una sèrie d’acords internacionals que tenien com a objectiu 
principal el tractament dels temes ambientals des d’una perspectiva global i amb un 
enfocament multidisciplinari i que van comptar amb la participació dels països en 
desenvolupament: Protocol de Montreal (1987), sobre l’eliminació dels productes 
químics que destrueixen la capa d’ozó; Conveni de Basilea (1989), sobre la regulació 
dels residus tòxics que creuen les fronteres nacionals sense controls eficaços per part 
dels estats; i la creació el 1989 del Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvis 
Climàtics (IPCC). 
 
La Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament (1992), 
també coneguda com la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro i el seu antecedent 
Cuidem la Terra: una estratègia per viure de manera sostenible (1991), significaran un 
espai de debat per crear un enfocament integral del concepte de desenvolupament 
sostenible. El document Cuidem la Terra, desenvolupat conjuntament pel Programa de 
les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA), la Unió Internacional per la 
Conservació de la Natura (UICN) i el Fons Mundial per la Natura (WWF) té com a 
objectiu servir de guia als polítics en el desenvolupament de les polítiques públiques 
relacionades amb el medi ambient. Plantejava la necessitat de mantenir la diversitat de 
la Terra com un element fonamental per garantir la qualitat de vida de les persones 
mitjançant un canvi de mentalitat basat en l’educació i en el treball internacional en 
xarxa en el que es tractés la temàtica ambiental des d’una perspectiva global. Implicava 
la necessitat d’interrelacionar les variables socials, polítiques, econòmiques i legals per 
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assolir la sostenibilitat, tractant a cada regió com un sistema integrat tenint en compte 
les interaccions entre la terra, l’aire, l’aigua, els organismes vius i les activitats 
humanes.  
 
La Cimera de la Terra de Rio de Janeiro reflecteix a les seves conclusions que el 
deteriorament ambiental és produït per uns sistemes de producció industrial altament 
contaminants causants d’una creixent emissió de residus tòxics i per l’insostenible 
model de consum dels països occidentals que provoca una gran desigualtat entre els 
països del Nord i del Sud. Les propostes d’àmbit general que es plantegen des de la 
Cimera, contestades pel moviment ecologista, impliquen la necessitat de liberalitzar les 
economies dels països en desenvolupament, perjudicats per les excessives barreres 
proteccionistes que dificulten la seva competitivitat; la incorporació de tecnologies 
ambientalment sostenibles i de les energies renovables; i la implementació de mesures 
de planificació de les polítiques públiques (avaluació de l’impacte ambiental, 
planificació descentralitzada dels recursos i programes de desenvolupament integrats 
que haurien se solucionar els problemes socials i ambientals dels països en 
desenvolupament).  
 
Els principals documents que sorgeixen de la Cimera de Rio són la Declaració de Rio 
sobre el Medi Ambient i Desenvolupament i la Guia de l’Agenda 21, Programa 21. La 
Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i Desenvolupament, recull quatre grans eixos 
d’actuació que incorporen mesures més concretes d’actuació: aspectes socials i 
econòmics (combatre la pobresa, canvis en el model actual de consum, polítiques 
demogràfiques més sostenibles i millores en la protecció de la salut humana), 
conservació de la natura (mesures de protecció de l’atmosfera, desforestació, 
desertificació, aigua dolça i oceans, diversitat biològica i la utilització responsable i 
segura dels productes químics i contaminants), potenciació de la participació en els 
processos de decisió dels grups que són clau per col·laborar en la presa de decisions de 
les polítiques ambientals públiques (dones, joves, pobles indígenes, organitzacions no 
governamentals, autoritats locals, treballadors, sindicats, empresaris...) i els mitjans que 
són necessaris per implementar el Programa de l’Agenda 21 (recursos financers, 
transferència de tecnologia, foment de l’educació, conscienciació de la ciutadania, 
acords internacionals per part de les institucions i governs, mecanismes jurídics 
internacionals i transparència en els processos de presa de decisions). La Guia de 
l’agenda 21, Programa 21, es fixa com a objectiu principal l’elaboració d’estratègies i 
mesures per aturar i invertir els efectes de la degradació ambiental i promoure el 
desenvolupament sostenible mitjançant un programa d’acció global que implica a tots 
els agents socials en la seva implementació. Significarà la implicació de totes les 
nacions i institucions internacionals en el desenvolupament sostenible mitjançant la 
implementació de mecanismes de col·laboració a nivell polític, social i econòmic.  
 
Des del moviment ecologista es va denunciar que les mesures adoptades a la Cimera de 
Rio de Janeiro no significaven un canvi rellevant en el model de producció i consum, 
responsable del malbaratament dels recursos naturals. La Declaració dels pobles de la 
Terra denunciava l’excessiva importància que a la Cimera de Rio s’havia donat a la 
innovació tecnològica per poder pal·liar en el futur la progressiva escassetat de recursos 
naturals i la falta de compromís dels països industrialitzats en la resolució dels 
problemes ambientals i de desenvolupament.  
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El Cinquè Programa d’Acció de la Unió Europea en Matèria de Medi Ambient (1993-
2000) incorporarà una gran part dels principis recollits a la Cimera de Rio de Janeiro, 
principalment els de la necessitat d’una política més global d’acció i la progressiva 
incorporació del concepte de sostenibilitat a les polítiques ambientals. L’Informe sobre 
l’Estat del Medi Ambient (1992) reflectia un deteriorament constant del medi ambient i 
la necessitat de replantejar el model d’actuació respecte als principals problemes que 
afectaven al medi i que s’estaven agreujant de forma progressiva: augment dels nivells 
de contaminació atmosfèrica i de l’aigua, degradació del sòl, empobriment de la 
biodiversitat, deteriorament del medi ambient urbà i de les zones costaneres, deficient 
gestió dels residus, l’agricultura intensiva, la pressió del sector turístic... Es constata 
que, malgrat les diverses polítiques ambientals comunitàries i els tractats internacionals, 
les mesures havien estat insuficients per fer front a la pressió que sobre el medi 
ocasionava el model econòmic i industrial.  
 
El Tractat de Maastricht (1992), que servirà de guia al Cinquè Programa, incorporarà en 
els seus objectius la promoció d’un creixement sostenible en relació al medi ambient 
que s’havia d’integrar de forma transversal a la resta de polítiques comunitàries 
(principi de subsidiarietat, resposta al problemes ambientals des de la perspectiva 
regional i mundial, mesures de caràcter fiscal, d’ordenació territorial...). La nova 
estratègia del Cinquè Programa es fonamenta en la necessitat de transformar el model 
de creixement per evolucionar cap a un model de desenvolupament sostenible: potenciar 
el reciclatge, racionalitzar el consum d’energia i transformar el model i les pautes de 
consum. Per assolir aquests objectius es considera com a imprescindible la implicació 
de tots els agents socials sota el concepte del que s’anomena “responsabilitat 
compartida”, que afecta a administracions públiques, empreses i ciutadania.  
 
El concepte de sostenibilitat, sorgit a la Cimera de Rio de Janeiro i concretat el 1994 a la 
Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles (Carta d’Aalborg), serà l’eix 
vertebrador del Cinquè Programa. La Conferència d’Aalborg va significar l’impuls de 
l’aplicació del desenvolupament sostenible a nivell local a través de l’Agenda 21. 
Aquesta és un model de diagnosi i formulació de polítiques municipals de sostenibilitat 
que té com a objectiu avaluar l’estat ambiental, social i econòmic del municipi amb la 
finalitat de desenvolupar, amb la participació de la ciutadania, un procés creatiu i 
gradual de canvi vers un model sostenible de ciutat. La metodologia de l’Agenda 21 es 
basa en delegar el protagonisme de les decisions polítiques als habitants i representants 
dels municipis, basant-se en els principis de la democràcia participativa.  
 
La Cimera de Rio de Janeiro va fixar les bases respecte al concepte de sostenibilitat i 
fins la Conferència d’Aalborg es van incorporar progressivament les variables socials i 
econòmiques. Són diverses les definicions que s’han plantejat sobre el concepte de 
sostenibilitat, l’Informe Brundtland el defineix com “el desenvolupament que satisfà les 
necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures de 
satisfer les seves necessitats, i es basa en la capacitat de sustentació del medi natural”.  
 
A la Carta d’Aalborg li succeeixen les Conferències de Ciutats Sostenibles de Lisboa 
(1996) i de Hannover (2000) on es plantejaran temes clau en l’aplicació del concepte de 
desenvolupament sostenible com ara l’accés equitatiu a l’habitatge, l’eradicació de la 
pobresa, la justícia global o la implementació d’hàbits saludables en el medi urbà. El 
Protocol de Kyoto (1997), inscrit en el Conveni Marc de l’Organització de les Nacions 
Unides sobre Canvi Climàtic, serà un instrument jurídic internacional destinat a 
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aconseguir que els països industrialitzats redueixin les seves emissions de gasos que 
contribueixen a l’escalfament del planeta i significarà la progressiva integració de les 
empreses multinacionals a l’accés a un nou mercat internacional de les energies netes i 
les tecnologies sostenibles en un context de progressiva reducció de la demanda 
d’energia.  
 
La Declaració del Mil·lenni de Nacions Unides (2000) plantejava un dels objectius que 
de forma transversal s’havien incorporat a les polítiques ambientals desenvolupades 
pels organismes internacionals: la reducció a la meitat de la pobresa extrema en el món 
fins el 2015 posant en marxa els recursos possibles per promoure la dignitat humana, la 
igualtat entre gèneres i assolir la pau, la democràcia i la sostenibilitat ecològica en els 
països en desenvolupament en un context de liberalització comercial i de pèrdua dels 
drets de propietat intel·lectual i dels recursos naturals per part d’aquests països.  
 
El Sisè Programa d’Acció de la Unió Europea en Matèria de Medi Ambient (2001-
2012) es centra en quatre àmbits d’actuació preferents: canvi climàtic, la natura i la 
biodiversitat, el medi ambient i salut i la gestió dels recursos naturals i els residus. 
Aquests quatre àmbits havien de desenvolupar una sèrie de línies d’acció estratègiques 
que havien de facilitar que aquests quatre grans àmbits aconseguissin els seus objectius: 
millorar l’aplicació de la legislació en vigor, integrar el medi ambient en d’altres 
polítiques comunitàries, col·laborar amb el mercat, implicar a la ciutadania i modificar 
els seus comportaments i tenir en compte el medi ambient en les decisions relatives a 
l’ordenament i gestió del territori.  
 
Al llarg del període que inclou el Sisè Programa d’Acció de la Unió Europea en Matèria 
de Medi Ambient les organitzacions internacionals van consolidar el desenvolupament 
sostenible com un element clau de la seva agenda d’actuació. La Conferència Mundial 
sobre Desenvolupament Sostenible de Johannesburg (2002) Rio + 10 va plantejar la 
necessitat de que un dels objectius clau pel desenvolupament sostenible havia 
d’incorporar de forma transversal la protecció del medi, el desenvolupament social i 
econòmic a nivell local, nacional, regional i mundial en un context en que els principals 
problemes continuaven sent la pobresa, el subdesenvolupament, el deteriorament del 
medi i les desigualtats socials i econòmiques entre països. La Quarta Conferència 
Europea de Ciutats Sostenibles Aalborg + 10 Inspiració pel futur (2004) ratifica els 
compromisos de 1994 i reforça els processos de democràcia participativa, la gestió local 
de la sostenibilitat, la planificació i disseny urbanístic sostenible, la millora de la 
mobilitat i reducció del trànsit, la protecció de la salut, l’economia local activa i 
sostenible i la igualtat i justícia local. L’entrada en vigor del Protocol de Kyoto (2005) 
significarà una clara aposta pel desenvolupament de les investigacions pel 
desenvolupament de les noves tecnologies d’estalvi i eficiència sense alterar els seus 
nivells de consum i per la implementació d’un mercat de compra i venda de les 
emissions de carboni. Aquest plantejament va ser criticat pel moviment ecologista, 
oposat a les decisions de Kyoto sota l’argument que significava un procés de 
mercantilització de la natura.  
 
El Tractat de Lisboa (2007) va servir per reorientar la política ambiental de la UE 
davant la constatació que la situació ambiental s’estava deteriorant i conduïa a una 
tendència destructiva degut a l’increment de l’explotació dels recursos naturals. 
L’Estratègia revisada de la Unió Europea per un desenvolupament sostenible (2006) va 
fer èmfasi en la necessitat d’aplicar mesures de caràcter internacional per fer front al 
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canvi climàtic, millorar els processos normatius i la regulació de la política energètica 
mitjançant mesures que fomentessin la seva eficiència i l’estalvi, així com la 
potenciació de la solidaritat intergeneracional i el tancament de la bretxa de la pobresa.  
 
La UE mitjançant l’informe El medi ambient a Europa. Estat i perspectives 2010 va fer 
una reflexió sobre les tendències de futur que en matèria ambiental marcarien el futur 
del medi ambient a nivell mundial: en canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, la 
contaminació provocada per l’excés d’utilització dels combustibles fòssils i el canvi 
climàtic. Per frenar aquest procés de degradació del medi a nivell mundial provocat pel 
procés de globalització de l’economia mundial i la interconnexió dels problemes 
ambientals es proposen una sèrie de mesures orientades a: reforçar les prioritats 
ambientals, mitjançant la millora dels processos de seguiment i acompliment de les 
polítiques sectorials i ambientals; la gestió especialitzada del capital natural i dels 
serveis ecosistèmics; una integració coherent de les consideracions ambientals en els 
diversos àmbits de les polítiques sectorials per desenvolupar una economia més 
ecològica; i la transformació cap a una economia verda que abordi la viabilitat a llarg 
termini del capital natural d’Europa i la reducció de la dependència del capital natural 
de fóra d’Europa.  
 
El moviment ecologista: alternatives al model institucional ambiental 
L’ecologisme és un moviment social que està integrat per una multitud d’organitzacions 
i col·lectius que han denunciat els problemes ambientals provocats pel sistema 
econòmic i industrial actual, han plantejat propostes alternatives des d’una perspectiva 
global a les polítiques públiques ambientals i han conscienciat a la ciutadania sobre la 
situació la situació de degradació ambiental que pateix el planeta. Es considera un 
moviment social en quant és mobilitzador i basa la seva actuació en funció d’una 
situació de descontent determinada que pretén modificar mitjançant l’acció col·lectiva 
mitjançant l’activisme i la proposta de solucions alternatives. L’integren una gran 
diversitat de col·lectius amb plantejaments sovint contraposats en els seus interessos i 
objectius, però que es consoliden com un agent de transformació social malgrat les 
seves diferències ideològiques. Existeix un vincle ideològic que uneix als membres que 
formen part del seu nucli: moviments pacifistes, ecologistes i feministes tenen 
característiques comunes, una crítica humanista al sistema i la cultura imperant, en 
particular una preocupació per les amenaces que es planen sobre el futur del planeta i de 
l’ésser humà.  
 
El pacifisme, el feminisme i els moviments de resistència global tenen una relació 
directa amb l’ecologisme en la seva voluntat de transformació social. Una relació que en 
el cas de l’ecopacifisme es consolida a partir de la dècada dels anys 80 del segle XX en 
un context marcat per l’augment de la carrera armamentística nuclear promoguda pels 
EUA i la URSS i en la que una gran part dels militants del moviment ecologista van 
formar part dels moviments anti-OTAN i de les organitzacions antimilitaristes i 
pacifistes. Actualment la lluita pels recursos ambientals i les conseqüències de la 
degradació del medi estan augmentant la conflictivitat arreu del món: escassetat 
d’aliments, deteriorament i disminució dels recursos renovables, creixement de la 
població, increment dels refugiats ambientals, escassetat d’aigua potable... 
L’ecopacifisme planteja un canvi de model i de valors polítics, econòmics i socials. 
Aquest canvi de valors implicaria la necessitat de replantejar el model internacional de 
relacions entre les nacions (principalment entre el Nord i el Sud), la interrelació entre 
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les problemàtiques de gènere i el medi ambient i la necessitat d’implementar un canvi 
de model econòmic. 
 
L’ecofeminisme planteja un nou model d’organització social basada en la convergència 
dels principis feministes d’oposició a l’opressió de les dones i l’explotació del medi 
ambient des d’una perspectiva no-violenta. Per assolir la transformació social i política 
de la societat, l’ecofeminisme ha desenvolupat un model de resistència basat en l’acció 
directa enfront les activitats que amenacen la sostenibilitat del planeta (militarisme, 
violència contra la dona, indústria nuclear, contaminació, toxicitat...). Aglutina aspectes 
relacionats amb el pacifisme, l’ecologisme, l’oposició a la societat patriarcal i l’oposició 
al procés de globalització econòmica. L’ecofeminisme ha arrelat principalment en els 
països del Sud, on la destrucció del medi posa en perill les formes tradicionals de vida i 
afavoreix l’explotació de la dona. El model de societat que proposa l’ecofeminisme 
aposta per un retorn a la natura basada en la subsistència i la no-acumulació i en la 
descentralització del model de producció i de la presa de decisions polítiques. 
 
A finals de la dècada dels anys 90 del segle XX sorgeixen noves formes de participació 
ciutadana que, des d’una perspectiva multidisciplinària, s’oposen al procés de 
globalització econòmica i que estan formades per diversos moviments i organitzacions 
socials de diversa procedència que mantenen una posició crítica al model capitalista de 
societat respecte als governs, partits polítics i sindicats: defensa dels drets humans, 
defensa dels drets ambientals, del moviment antinuclear, de les contracimeres de Seattle 
(1999), Davos (1999), Praga (2000), Porto Alegre (2001)... Aquests grups i 
organitzacions socials consoliden una nova forma de protesta que planteja construir un 
espai de resistència i mobilització local o regional en una perspectiva global mitjançant 
l’experimentació d’alternatives i contrapoders immediats i locals la marge del 
capitalisme.  
  
El modern moviment ecologista és l’element clau per la conscienciació de la societat 
davant els greus problemes ambientals que afecten al medi mitjançant el 
desenvolupament de mecanismes de denúncia i de pressió contra les polítiques 
públiques i les activitats contaminants de les empreses industrials privades. La 
diversitat, complexitat i heterogeneïtat del moviment ecologista, així com la multitud de 
corrents ideològiques que hi formen part implica que dins de l’ecologisme convisquin 
diverses tendències amb diferents objectius i mètodes d’actuació: una tendència radical 
que basa la seva acció en la lluita reivindicativa, que complementa amb 
l’experimentació social de formes de vida alternativa amb l’objectiu de posar en 
pràctica els conceptes de descentralització i d’autogestió i que té com a objectiu reduir 
el paper de l’Estat a través d’una reestructuració del sistema social i econòmic 
(modificació dels hàbits de consum i producció); una tendència de caràcter reformista 
que planteja la necessitat d’introduir els temes polítics al debat ambiental sense que 
impliqui una crítica al sistema social en la seva totalitat, sinó que proposa un 
replantejament del sistema de producció i consum que intenta compaginar l’estructura 
econòmic actual amb la protecció del medi (a través de la reforma individual dels hàbits 
de consum i una aposta tecnològica que intenta pal·liar els efectes del model productiu 
industrial); i una tendència que intenta solucionar els problemes des d’una perspectiva 
local sense posar en dubte ni els hàbits individuals de consum ni el sistema de 
producció. 
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A partir dels anys 90 del segle XX, en un context de globalització econòmica en el que 
els problemes ambientals s’han de tractar des d’una perspectiva global i 
multidisciplinària, l’ecologisme ha estructurat la seva activitat reivindicativa des de 
dues grans perspectives: la denúncia de les desigualtats econòmiques i socials dels 
països del Sud i la seva relació amb el medi i la necessitat de plantejar noves propostes 
socials, polítiques i econòmiques. Pel que fa a la primera perspectiva, els grans acords 
sobre el medi que sorgeixen de les grans cimeres internacionals i la política ambiental 
de la UE plantegen un model de sostenibilitat ambiental que es basa en les noves 
tecnologies per optimitzar al màxim els recursos naturals en nom del bé comú. Aquest 
sistema produeix, segons el moviment ecologista, una pèrdua de les sobiranies nacionals 
dels països del Sud, una progressiva mercantilització de la natura i el predomini del 
poder de decisió de les grans empreses multinacionals. Pel que fa a la segona 
perspectiva, el moviment ecologista planteja noves propostes per donar solució als 
problemes ambientals tenint en compte una perspectiva global i la necessària 
interrelació dels fenòmens socials, polítics, econòmics i ambientals a nivell local. Les 
principals propostes que el moviment ecologista planteja per donar resposta als 
problemes ambientals es fonamenten en un nou sistema amb estructures polítiques més 
descentralitzades, un canvi de valors en el model de consum actual i una sèrie de 
propostes de caràcter sectorial que impliquen una reestructuració del model econòmic, 
del mercat de treball, de redistribució de la renda, de l’educació ambiental, energètic i 
agrícola: 
 

• Economia ecològica/Economia Solidària 
 
Des de l’ecologisme es planteja la necessitat d’un canvi estructural de l’actual model 
econòmic degut a l’impacte de l’activitat econòmica sobre el medi que s’ha produït per 
no tenir en compte una visió de l’economia com un sistema integrat a la biosfera. Una 
economia ecològica s’ha de basar en uns principis ètics que han de prioritzar els valors 
col·lectius sobre l’individualisme, l’afany de lucre, la insolidaritat i l’agressivitat dels 
mercats. Ha de ser sostenible i autoregulada per la societat de forma global i centrada en 
la satisfacció de les necessitats de les persones. Els instruments que s’haurien 
d’implementar per assolir un model econòmic ecològic haurien de ser: una fiscalitat 
ecològica i solidària, un model no competitiu que vinculi ocupació i medi ambient, un 
consum responsables i la reconstrucció de les institucions econòmiques internacionals. 
Suposa superar l’actual model de creixement econòmic il·limitat, mitjançant l’aplicació 
de polítiques de redistribució de la riquesa que impliquin un nou sistema de relacions 
internacionals que redueixi les desigualtats Nord-Sud, comptabilitzar els costos externs 
o externalitats de tipus social i ambiental. Aquestes mesures necessitarien d’un model 
d’utilització dels recursos naturals basat en criteris d’equitat i sostenibilitat, que 
comportaria que el mercat no jugués un paper clau en la determinació de les quantitats i 
els criteris de distribució d’aquests recursos naturals.  
 
Aquest nou model implicaria la implementació de nous indicadors socioeconòmics que 
substitueixin als actuals (basats en criteris d’economia de mercat que recullen el nivell 
d’activitat econòmica i benestar econòmic) i que reflecteixin conceptes com la qualitat 
de vida o de les generacions futures, així com el costos que generen els problemes 
ambientals. També s’haurien d’aplicar un sistema de taxes i impostos ambientals basats 
en criteris socials i ecològics que haurien de tenir en compte tres condicions bàsiques: 
que el seu disseny i aplicació promoguin l’objectiu prioritari d’equitat nacional i 
internacional, que no impliquin que els problemes ambientals es traslladin a altres llocs 
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o s’ajornin en el temps i que no assignin valors monetaris a recursos naturals afectats 
per la incertesa ecològica. S’haurien de combinar l’aplicació d’impostos i taxes amb 
l’aplicació de tres grans conjunts de mesures: legals (lleis i reglaments), socials 
(autoorganització social, informació i educació i acords voluntaris) i pressupostàries i 
fiscals.  
 
La reforma fiscal ecològica plantejada pel moviment ecologista hauria d’incorporar 
polítiques globals d’actuació que incidirien en l’harmonització dels impostos sobre el 
capital, els impostos sobre l’energia i els impostos sobre les transaccions monetàries. En 
aquesta línia, la proposta de la Taxa Tobin sobre l’impost sobre les transaccions 
financeres, consistent en l’establiment d’entre el 0,1% i el 0,5% sobre les transaccions 
de canvi entre operacions especulatives que desestabilitzen els mercats financers, 
permetria dedicar els ingressos recaptats a eradicar la pobresa extrema i protegir el medi 
ambient.  
 
L’economia solidària implica la integració en el model econòmic d’una sèrie de criteris 
ètics que comportaria un canvi de valors que prioritzen el paper de la persona sobre el 
de l’economia i la competitivitat. Planteja un model econòmic alternatiu en el que es 
prioritza l’autonomia de les empreses socials; l’autogestió i gestió col·lectiva de les 
empreses d’utilitat social cultural i mediambiental; l’arrelament en el territori, 
mitjançant la reorganització de l’economia a nivell local; lucre desvinculat de la 
maximalització del benefici orientat a produir bens públics per la comunitat; i 
potenciació de les activitats econòmiques amb utilitat social com ara el consum ètic, 
finances solidàries, comerç just, desenvolupament rural...  
 

• Un nou model de consum: el decreixement 
 
Per aquest corrent de pensament el model de creixement capitalista és insostenible i 
s’han de posar límits al creixement econòmic i tecnològic mitjançant nous models 
d’organització social que superi l’actual sistema econòmic basat en la creació 
continuada de noves necessitats i substituir-lo per un nou model de societat que fomenti 
la participació en la presa de decisions, la creativitat social, l’autonomia política, la justa 
distribució de la riquesa i la tolerància enfront la diversitat d’identitats.  
 
El decreixement significa un procés de canvi orientat a retallar el consum de recursos i 
de residus, reduir la velocitat del ritme de vida, tant el referent a les distàncies que 
recorren els productes com en la pròpia vida personal, i en la reducció de les estructures 
socials. Aquest canvi de model implica adaptar l’organització social als cicles de la 
natura i als ecosistemes i reconstruir els sistemes productius humans amb l’objectiu de 
fer-los compatibles amb la biosfera. En oposició a la globalització, el decreixement 
planteja una nova articulació que integra la perspectiva global amb la local mitjançant 
diverses alternatives que pretenen assolir l’autosuficiència alimentària i l’econòmica i 
financera a través de desenvolupar experiències d’economia local.  
 
El decreixement és una proposta de canvi social i polític que implica una combinació de 
canvis tecnològics, de valors i de comportaments personals que han de configurar un 
nou model de societat més participatiu en que l’acció col·lectiva i política és el l’eix 
vertebrador del nou model mitjançant la creació de nous espais de reflexió col·lectiva, 
d’experiències alternatives a petita escala i d’obertura de nous espais de participació 
democràtica. Aquestes mesures polítiques s’han de complementar amb el que 
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s’anomena cultura de l’autosuficiència, que significa que s’han de donar satisfacció a 
les necessitats humanes amb uns mitjans materials més reduïts, utilitzar mitjans 
sostenibles, les energies renovables, tancar el cercle dels residus recuperant-los, protegir 
els ecosistemes de la seva destrucció i aprofitar els recursos renovable sense esgotar el 
capital natural que els proporciona. 
 

• Canvis estructurals en el model d’ocupació i de redistribució de la renda 
 
Les propostes de canvi de model productiu i econòmic que planteja el moviment 
ecologista inclouen un replantejament de la relació entre natura i treball. Les constants 
innovacions tecnològiques condueixen a una situació d’augment generalitzat de l’atur 
estructural i ha de conduir a una nova concepció del temps dedicat a activitats 
professionals i personals. Aquest canvi de model laboral es pot orientar en dues 
direccions: apostar per la creació de lloca de treball en els àmbits de les energies 
renovables, l’agricultura biològica o les noves tecnologies ambientals o implementar 
polítiques en matèria laboral dirigides a potenciar el repartiment del treball i la reducció 
de la jornada laboral. 
 
L’aposta per l’ocupació verda ha estat impulsada per les administracions públiques i el 
moviment ecologista amb l’objectiu de crear ocupació en l’emergent sector ambiental, 
principalment en aquells que es dediquen a pal·liar els efectes que sobre la natura 
ocasiona el model industrial i econòmic actual: l’aigua i l’agricultura, el transport i 
l’edificació i l’energia sostenible (eòlica, solar, fotovoltaica i biomassa). Des del 
moviment ecologista el repartiment del treball s’ha plantejat des de la necessitat de 
trencar el vincle entre ocupació i renda i en el fet de que accedir a un treball assalariat 
no sigui l’única forma de disposar d’una renda.  
 
El repartiment del treball i la redistribució de la renda són instruments que permetrien 
equilibrar el respecte per la natura i combatre les desigualtats socials. Propostes de 
redistribució de la renda com la Renda Bàsica podrien facilitar la transformació dels 
sistemes productius, de distribució, de consum i de participació social. La Renda Bàsica 
consisteix en un mecanisme de redistribució de la renda que es basa en el dret que té 
cada ciutadà de percebre una quantitat periòdica per cobrir les seves necessitats 
materials, sense cap mena de contrapartida a canvi. Des de la perspectiva ambiental, la 
Renda Bàsica permetria desenvolupar un nou model de societat més sostenible i 
igualitària ja que deslligaria el treball assalariat de la renda i facilitaria a la ciutadania 
dedicar-se a activitats socials, educatives i cíviques relacionades amb la protecció de la 
natura. La reducció de la jornada laboral afavoriria la integració en el mercat laboral 
d’un creixent nombre de persones en situació d’atur expulsats per les innovacions 
tecnològiques i, al mateix temps, permetria la disponibilitat de més temps lliure per 
dedicar-se a activitats relacionades amb la seva realització personal, foment de la 
participació ciutadana i la potenciació de l’àmbit social (sector no lucratiu i del 
voluntariat). Es podria compensar la pèrdua de capacitat adquisitiva mitjançant una sèrie 
de mesures fiscals que permetria el pagament d’un salari social que permetria el 
transvasament dels treballadors de l’economia de mercat als serveis per la comunitat en 
l’economia social.  
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• Democràcia participativa 
 
El model de democràcia participativa que planteja el moviment ecologista hereta en 
gran part les propostes de descentralització de la presa de decisions de la tradició 
anarquista. Una societat descentralitzada on les decisions es prenen de forma 
col·lectiva, que afavoreix la pràctica associativa i la igualtat, que integra el treball en el 
medi i promou la cooperació entre les unitats productives i l’organització social de base.  
 
Els tractats internacionals sobre medi ambient han incorporat la necessitat 
d’implementar processos de democràcia participativa en els processos de presa de 
decisions ambientals en un context en que cada vegada més sovint els problemes 
ambientals són més globals i estan més interconnectats i els mecanismes de la 
democràcia representativa tradicional són insuficients per afrontar-los. Els instruments 
de democràcia participativa que proposa el moviment ecologista pretenen potenciar el 
sentiment de pertinença a la comunitat que ha de ser inherent al concepte de 
sostenibilitat. Els mecanismes de participació de l’ecologisme es basen en el consens i 
la corresponsabilitat de la ciutadania en la millora del medi, així la seva implicació per 
donar resposta als greus problemes ambientals. Es proposa un nou model de democràcia 
que superi els espais tradicionals de participació que incorpori alternatives de 
democràcia més radical i integral, que impliqui dotar de més poder de decisió al nivell 
més baix d’ordenació geogràfica i que tingui en compte les decisions polítiques, socials, 
culturals, ecològiques, econòmiques, de gènere, de coneixement... 
 
Aquesta pluralitat de mecanismes de participació que utilitza l’ecologisme es 
complementa amb el treball en xarxa amb d’altres moviments socials. A partir de 
l’acció directa i d’activitats d’oposició a determinades actuacions per part de les 
institucions públiques i les empreses considerades com a perjudicials pel medi, els grups 
ecologistes constitueixen unes relacions cada vegada més habituals amb altre entitats 
socials i moviments ciutadans: associacions de veïns, sindicats de treballadors i 
camperols, organitzacions de consumidors, col·lectius pacifistes i antimilitaristes... 
  

• L’educació ambiental 
 
El model de democràcia participativa proposat per l’ecologisme es complementa amb 
l’aplicació de polítiques educatives ambientals que faciliten un canvi de valors que 
col·laborin en la formació d’un nou model econòmic i social. Les polítiques educatives 
en matèria ambiental s’haurien de plantejar en un sentit amplia estesa atot el cos social 
amb l’objectiu de promoure un nou sistema de valors mitjançant una combinació 
d’activisme i estratègia pedagògica. El model d’educació ambiental proposada pel 
moviment ecologista integra les activitats educatives interdisciplinàries que relacionen 
els problemes ambientals amb una perspectiva d’anàlisi local i global i una metodologia 
participativa. 
 

• Propostes de canvi de paradigma energètic 
 
El creixement econòmic té una relació directa amb els límits energètics del medi que en 
molts casos superen els límits sostenibles. Els impactes del consum d’energia han 
assolit una dimensió global ja que tenen una relació directa amb la sobirania dels Estats 
ja que una excessiva dependència energètica exterior pot implicar una desigualtat entre 
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els països industrialitzats i els països del Sud que no es pot reduir mitjançant l’aplicació 
de la tecnologia. 
 
Un model energètic alternatiu que sigui segur, que consumeixi el mínim de recursos i 
assoleixi cobrir la demanda ha de tenir les següents característiques: l’estructura dels 
seus usos finals ha de tenir en compte la seva eficiència termodinàmica; les necessitats 
energètiques han de ser cobertes de forma més econòmica i eficient per mitjans directes 
que amb l’electricitat; la utilització de fonts renovables d’energia són les més adequades 
pels usos finals; i l’aplicació d’una política coherent que ajudi a millorar la seva 
eficàcia. Aquest model energètic alternatiu hauria de basar-se en la utilització de les 
noves tecnologies, la substitució de les energies no renovables per les renovables (eòlica 
terrestre i marina, l’energia solar, la biomassa, la geotèrmica i la biomassa), un procés 
de descentralització de les polítiques energètiques que inclogui un model de presa de 
decisions ambientals i econòmiques relacionades amb les polítiques energètiques, i la 
eliminació de l’energia nuclear.  
 
Una de les reivindicacions que ha estat més emblemàtica per part del moviment 
ecologista ha estat la de l’oposició a l’energia nuclear. Pel moviment ecologista els 
grans problemes que afecten a l’energia nuclear (la gestió dels residus i les 
conseqüències que poden provocar els reactors una vegada finalitzada la seva vida útil) 
encara no han estat solucionats. El gran problema al que s’enfronta el moviment 
ecologista en la seva lluita enfront l’energia nuclear són els interessos de les grans 
empreses que gestionen les centrals nuclears, una part de la comunitat científica i el fet 
de que en un context de contínues crisis energètiques l’energia nuclear es presenta com 
una font d’energia que pot ajudar a mantenir l’actual model de consum energètic.  
 
L’augment del transport en les darreres dècades ha tingut una gran incidència en el 
consum d’energia i en la insostenibilitat de l’actual model de mobilitat. Aquest model és 
el principal causant de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, la pèrdua de la 
qualitat de vida a les ciutats i el creixement de l’espai urbanitzat degut a la progressiva 
extensió de la superfície dedicada a infraestructures de transport. Per part del moviment 
ecologista les propostes per assolir un model sostenible de transport haurien 
d’incorporar mesures fiscals (orientades a augmentar la fiscalitat sobre els combustibles 
fòssils i sobre la utilització de les infraestructures de transport per carretera), l’augment 
de l’accessibilitat i potenciació de les polítiques de proximitat, un nou model de 
planificació territorial que minimitzés les necessitats de desplaçament, la millora de la 
xarxa de transport de ferrocarril, millora de la xarxa de transport públic, implementar 
millores tècniques en els vehicles i els combustibles i la creació d’un organisme que 
aglutinés els processos de recollida d’informació sobre la mobilitat. 
 

• Sobirania alimentària i agricultura ecològica 
 
La industrialització alimentària ha produït un procés d’apropiació de les tasques 
agrícoles per part de la indústria i una progressiva substitució de l’alimentació fresca i 
de proximitat per aliments industrials i produïts i comercialitzats a nivell global. Els 
aliments han passat de ser un element destinat a satisfer les necessitats nutricionals de la 
població per convertir-se en una mercaderia més a comercialitzar per part de les grans 
empreses agroalimentàries transnacionals. S’ha produït una concentració de la 
producció agroalimentària en mans d’un grup reduït d’empreses multinacionals que 
controlen els preus i l’accés al mercat dels aliments i els dóna capacitat per imposar els 
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seus criteris de rendibilitat a productors i consumidors, deixant de banda els criteris 
socials i ecològics. Aquest model intensiu de producció agrícola s’ha estès arreu dels 
països desenvolupats generant un excedent de producció que conviu amb un augment de 
les persones en situació de pobresa amb greus deficiències alimentàries.  
 
La producció i comercialització de les llavors modificades genèticament i d’espècies 
transgèniques són un element clau en el procés de liberalització del mercat 
agroalimentari impulsat per l’Organització Mundial del Comerç (OMC) i el Fons 
Monetari Internacional (FMI) que generen greus problemes al medi, degut a que suposa 
l’increment de l’ús de productes tòxics a l’agricultura, la contaminació genètica, 
contaminació del sòl i pèrdua de la biodiversitat.  
 
En el context de l’articulació de les lluites enfront la globalització econòmica i el 
neoliberalisme, han sorgit des del moviment ecologista diversos moviments que 
denuncien els abusos dels actors hegemònics del sistema agroalimentari actual sobre la 
pagesia i els pobles indígenes. La sobirania alimentària proposa limitar la dependència 
respecte als mercats globals i aprofitar els recursos locals per reconstruir els sistemes 
agroalimentaris tradicionals sostenibles socialment i ecològicament mitjançant un 
sistema de producció basat en un model polític descentralitzat. Defensa el dret dels 
pobles a definir els seus propis sistemes agrícoles i alimentaris a través del 
desenvolupament d’un model de producció camperola sostenible que afavoreixi a les 
comunitats i al seu medi ambient per davant dels interessos de mercats i empreses. Es 
basa en el concepte de els pobles tenen el dret de decidir les seves pròpies polítiques 
sostenibles de producció, distribució i consum d’aliments, garantint el dret a 
l’alimentació per tota la població, a través de la petita i mitjana producció, respectant les 
seves pròpies cultures i formes de gestió dels espais rurals. 
 
Des del moviment ecologista s’ha plantejat la necessitat de definir un programa pràctic 
que asseguri que els aliments i l’agricultura siguin cada vegada més sostenibles 
socialment i ecològicament superant l’actual model de producció basat en els beneficis 
econòmics. En aquesta línia, l’agroecologia es caracteritza per la mínima utilització 
d’elements externs i la reducció de la dependència de fertilitzants i pesticides i té com a 
objectius l’aplicació de criteris de gestió ecològics en la producció d’aliments, 
incorporant les variables socials, econòmiques i culturals locals. Aplica processos 
integrats de desenvolupament local sostenible basats en l’aprofitament dels recursos 
locals i el tancament dels cicles ecològics, l’adaptació a la biodiversitat com a principal 
recurs per l’estabilitat dels ecosistemes, el coneixement tradicional del camperol, el 
manteniment dels mercats locals i de la diversitat cultural.  
 
L’alternativa política ecologista: els partits verds 
Els partits verds sorgeixen a principis de la dècada dels anys 70 del segle XX aglutinant 
la crítica al model d’Estat que potenciava el progrés, el productivisme i el creixement en 
un context en que els problemes ambientals no eren tinguts en consideració per la 
majoria de forces polítiques tradicionals d’esquerra. Els nous problemes als que 
s’enfronta la societat (globalització, reforma de l’estat del benestar, crisi ecològica 
global...) tenen un espai preferent en la seva agenda política mitjançant un discurs 
radical, antisistèmic i de substitució de l’antiga esquerra que aconsegueix penetrar de 
forma efectiva en el seu electorat.  
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Les raons del sorgiment i creixement dels partits verds són diverses i complexes: la falta 
de sensibilització dels partits d’esquerra respecte als problemes ambientals, la tasca dels 
nous moviments socials que han aconseguit obrir un espai de debat i de creació d’una 
política alternativa respecte al medi ambient i la correlació entre la sensibilitat ambiental 
de l’opinió pública i l’existència de forts moviments d’ecologia política. L’expansió 
dels partits verds es consolida a països on l’Estat del Benestar està relativament ben 
desenvolupat i on els moviments socials tenen un fort arrelament social i la seva 
influència mobilitzadora i teòrica permet la creació d’un discurs ecològic que ajuda a la 
seva difusió a l’electorat considerat d’esquerra. Els moviments socials que a Europa 
nodriran les bases del partits verds procedeixen de la corrent antimilitarista i 
antinuclear, propera a l’esquerra marxista o llibertària. D’altra banda, als partits verds 
també s’incorporarà un sector de militants i simpatitzants procedents d’una corrent més 
conservacionista amb orígens burgesos.  
 
L’estructura organitzativa dels partits verds incorpora una part important de 
l’anarquisme llibertari basada en els principis de la participació democràtica de base, la 
descentralització de la presa de decisions i la transparència en la vida interna del partit. 
Les propostes polítiques dels partits verds recullen les principals aportacions que es 
plantegen des del moviment ecologista respecte la crítica al model de desenvolupament 
econòmic dominant i sobre les conseqüències ambientals i socials que han generat a 
nivell mundial. Els principals canvis estructurals que proposa sós: econòmics (limitació 
del creixement, reducció del temps de treball, redistribució de la riquesa), polítics 
(descentralització i autoadministració), gènere (avortament, control de la natalitat, 
anticoncepció), protecció ambiental (transport públic, tecnologia descentralitzada, 
recursos renovables), socials (planificació humana de les ciutats, protecció de les 
minories culturals...). De forma progressiva aniran incorporant propostes polítiques per 
assolir el repte de l’ecodesenvolupament que es basen en criteris que tenen en compte al 
procés de globalització com un factor que té una influència directa en els problemes 
ambientals i que, per tant, implica la necessitat d’una resposta política global.  
 
Els Verds alemanys (Die Grünen) són fonamentals per entendre el procés de sorgiment 
d’un espai polític verd i la progressiva conscienciació ecològica que es produeix a 
Europa a partir de la dècada dels anys 70 del segle XX. Reflecteix la complexitat d’un 
partit polític que sorgeix dels moviments socials que planteja un canvi radical del model 
social, polític i econòmic i que acaba transformant-se en un partit polític parlamentari 
que acabarà formant part en el govern federal entre 1998 i 2002.  
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5. EL PROCÉS D’INSERCIÓ DE L’ECOLOGISME A LA 
SOCIETAT CATALANA 
 
El desenvolupament de la conscienciació ecològica a Catalunya és fruit d’un procés en 
el que els moviments socials, culturals i polítics incorporen diversos corrents de 
pensament que procedents d’Europa plantegen la necessitat de canvis estructurals en el 
model de societat establert. L’anarquisme, el naturisme, les societats geogràfiques, 
l’escoltisme, l’excursionisme tenen com a element comú la necessitat de retorn a la 
natura i la recuperació de la salut de les persones, amenaçades pel procés 
d’industrialització. El moviment obrer i l’anarquisme protagonitzaran la denúncia i la 
mobilització enfront les condicions de vida de la classe obrera produïda pels efectes 
destructius lligats als processos d’urbanització i d’industrialització de l’emergent 
societat capitalista del segle XIX. Les preocupacions higienistes preconitzades per 
anarquistes i naturistes promouran un retorn a la natura i d’un model d’organització 
social oposat a la industrialització que es fonamenta en la restauració de les formes 
naturals de vida mitjançant la transformació individual de les conductes.  
 
A Catalunya, el marc cultural i polític que permetrà l’auge d’un corrent de pensament 
basat en la defensa i protecció de la natura serà el Modernisme. Segons Sabater (1998), 
un sector del catalanisme progressista catalanista expressà la seva voluntat de ruptura 
amb el model de societat defensada pel sector burgès industrial dominant plantejant un 
projecte de regeneració, en el que l’avantguarda modernista serien els guies, i les 
masses, el motor d’aquest canvi.  
 
L’assumpció del paradigma científic ecològic a Catalunya es produirà a partir de la 
segona meitat del segle XIX mitjançant la progressiva introducció del positivisme, les 
ciències naturals i l’evolucionisme a través d’institucions, publicacions científiques i les 
aportacions d’investigadors que afavoriran la penetració dels diferents corrents de 
pensament relacionats amb la protecció de la Natura arreu d’Europa. De forma 
progressiva la societat catalana anirà consolidant un model de recerca ambiental que, 
malgrat les circumstàncies històriques, es caracteritzarà a finals del segle XX per 
integrar les diverses teories que sobre la interpretació global de la Natura incorporen 
una visió del món com un sistema complex organitzat i en que s’han de tenir en compte 
els efectes que l’ésser humà ocasiona en el medi que ha col·laborat en la configuració 
d’un moviment ecologista que ha integrat en l’argumentació de les seves 
reivindicacions la reflexió teòrica que ha aportat els ecòlegs.  
 
Els greus problemes ambientals que pateix Catalunya a finals de la dècada dels anys 60 
del segle XX, provocats per un model de desenvolupament econòmic i industrial basat 
en el creixement i l’explotació dels recursos naturals, es comencen a forjar a mitjans del 
segle XIX quan s’inicia un procés d’industrialització caracteritzat per la ràpida adopció 
de la revolució tecnològica en els processos productius i que tindrà el seu màxim 
exponent a partir de la segona meitat del segle XX, quan comença una fase d’expansió 
econòmica que produeix un canvi estructural en el model productiu i de consum que 
provocarà greus repercussions en el medi. En aquest context sorgeix el moviment 
ecologista a Catalunya, influenciat per les corrents de pensament procedents de 
l’ecologisme europeu i crític amb el model de societat que ha conduit a una crisi 
ecològica global de conseqüències imprevisibles. Aquest incipient moviment ecologista 
català es nodrirà de les aportacions de les polítiques ambientals de la UE i dels diversos 
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tractats i acords internacionals sobre medi ambient s’han desenvolupat arreu del món i 
que plantegen la necessitat de desenvolupar polítiques ambientals globals alternatives al 
model ambiental institucional. Al mateix temps, per fer front a aquests greus problemes 
que afecten al planeta, el moviment ecologista incorporarà i adaptarà al context català 
les propostes que des de l’ecologisme europeu plantegen la necessitat d’un canvi de 
model econòmic i social: economia ecològica, consum responsable, canvis estructurals 
en el model d’ocupació i de redistribució de la renda, implementació de nous sistemes 
de participació democràtica, un canvi de paradigma energètic, una nova cultura de 
l’aigua, l’agricultura ecològica...  
 
Tal i com ha succeït amb el l’ecologisme a la resta de països occidentals, a Catalunya 
els moviments socials tindran una influència clau en el desenvolupament i consolidació 
del moviment ecologista. El moviment veïnal, el feminisme, el moviment per la pau i 
els moviments de resistència global desenvoluparan les seves accions reivindicatives i 
de defensa dels col·lectius als que representen integrant els valors de defensa de la 
natura i incorporant-se a moltes de les mobilitzacions ambientals promogudes pel 
moviment ecologista. Aquesta confluència amb els moviments socials tindrà una 
incidència fonamental en les mobilitzacions ambientals que s’han desenvolupat al llarg 
del territori català a partir de la dècada dels anys 60 del segle XX que s’han caracteritzat 
per la necessitat d’articular un moviment de defensa del territori plural davant les 
agressions al medi provocades per algunes de les polítiques públiques i els interessos 
particulars del sector empresarial i que ha permès incorporar als diversos agents socials 
implicats en el procés de degradació ambiental (organitzacions ecologistes, moviments 
socials, científics, universitats, administracions públiques, partits polítics, sindicats, 
pagesos...) en la seva lluita reivindicativa.  
  
5.1 LES BASES DE L’ECOLOGISME A CATALUNYA  
 
5.1.1 La introducció del paradigma científic ecològic a Catalunya  
 
La manca d’universitats a Catalunya va provocar que la burgesia catalana impulsés la 
creació de diverses institucions científiques i culturals necessàries per impulsar el 
procés d’industrialització. Tal i com recull Riera (2003) a la seva obra Història de la 
ciència a la Catalunya moderna, sorgeixen entitats com l’Acadèmia de Ciències de 
Barcelona (1764),278 l’Acadèmia de Medicina de Barcelona (1770)279 i les Escoles de la 
Junta de Comerç (1769), entitats que tindran un paper clau en la divulgació de les noves 
corrents de pensament culturals i científiques que es desenvolupaven a Europa. Al llarg 
del segle XIX les acadèmies i les escoles de la Junta de Comerç afavoriran la divulgació 
de la ciència a Catalunya malgrat els parèntesis provocats per la Guerra del Francès 
(1808-1814) i el tancament de les acadèmies per part de Ferran VII (1823-1832). La 
creació el 1818 de la Societat Filosòfica va significar l’impuls de l’estudi de les ciències 
naturals i de les ciències exactes mitjançant la difusió de les teories de Newton, 
Descartes i del Pare Feijoo. La botànica també va tenir un impuls considerable al llarg 
del segle XVIII a Catalunya. La influència de Linné i de les diverses corrents d’estudi 

                                                 
278 Aquesta institució promou la necessitat de crear una nova ciència basada en la matemàtica i 
l’experiència que potencií el seu caràcter utilitari que havia d’ajudar a superar l’endarreriment 
tecnocientífic a Catalunya (Riera, 2003).  
279 L’objectiu de l’Acadèmia de Medicina era fonamentalment la formulació d’un concepte modern de la 
medicina que destacava la importància de les ciències naturals enfront de la ciència política i la necessitat 
que el metge havia de saber combinar el mètode experimental amb el racional (Riera, 2003).  
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de la flora imperants a Europa van tenir el seu impacte en botànics catalans com Josep 
Quer (1695-1764), Joan Minuart (1693-1768), Miquel Bernades (1708-1771) i Antoni 
Palau (1734-1793) que van introduir definitivament l’obra sistemàtica linneana, de les 
teories fisiocràtiques280 i la implementació dels estudis de botànica a Catalunya. La 
creació de l’Escola de Botànica i Agricultura (1807)281 va promoure l’estudi de les 
tècniques de conreu que ja s’havien implementat arreu d’Europa: la rotació complexa, la 
producció de pinsos, l’ús de fertilitzants naturals, l’extensió del conreu de la patata, la 
repoblació forestal... 
 
Segons Riera (2003), la recuperació de la Universitat a Barcelona (1836) va significar el 
traspàs de totes les escoles de la Junta de Comerç a l’Escola Industrial de Barcelona en 
un context de represa del procés d’industrialització i de necessitat de formar tècnics i 
enginyers ben preparats per dirigir la producció de les fàbriques que constantment es 
creaven a Catalunya en ple procés de Revolució Industrial. La creació de la Facultat de 
Ciències (1858) va facilitar la incorporació del model europeu d’universitat centralitzat 
en la ciència i la recerca i la introducció de les teories científiques com ara el 
positivisme i l’evolucionisme a Catalunya.  
 
Les aportacions d’Ernst Haeckel sobre ecologia i la divulgació de l’obra de Charles 
Darwin van tenir una influència clau en l’àmbit científic català afavorida per la 
influència d’aquests autors, la consolidació d’una mentalitat positivista a la societat 
espanyola i la convicció per part dels naturalistes de les avantatges del mètode 
experimental en les investigacions científiques (Núñez, 1969). A partir de la segona 
meitat del segle XIX es produeix a Catalunya un procés d’obertura en l’aspecte científic 
i intel·lectual que va permetre l’entrada de diverses corrents de pensament consolidades 
a Europa com el positivisme i l’evolucionisme a través de les publicacions de les obres 
de Darwin i de Haeckel. Catalunya fou pionera en la introducció del Darwinisme a 
Espanya a través de la publicació de diverses obres com La teoria darwiniana de 
Ludwig Büchner (1871), a càrrec de Pompeu Gener, la traducció de l’obra de Darwin 
The descent of Man (1876), la publicació al Diari Català en forma de fulletons del 
Viatge d’un naturalista al rededor del món, fet a bordo del barco “Lo Lllebrer” (1831-
1836) i l’edició de l’obra de Haeckel Generelle Morphologie der Organismem (1887) a 
càrrec de Salvador Sempere (1840-1915). La traducció de l’obra de Darwin The descent 
of Man promoguda per Valentí Almirall (1841-1904) tenia com a objectiu “projectar 
mitjançant la biblioteca del Diari Català una obra científica que contribuiria al 
desenvolupament ideològic català en un marc en el qual el darwinisme era considerat 
una teoria perniciosa i de negatives conseqüències per a l’espiritualitat en determinats 
ambients reaccionaris i tradicionalistes” (Massot i Colón, 1997:113-114). Segons Glick 
(1982), el cicle de conferències organitzades per l’Ateneu Barcelonès sobre positivisme 
(1877) i la lectura a l’Associació Catalana d’Excursionisme (1879) del tema 
Consideracions sobre les transformacions i el transformisme van provocar una 
profunda divisió entre el sectors més conservadors de la societat catalana (representats 

                                                 
280 La fisiocràcia és una doctrina que combina el liberalisme econòmic i el despotisme il·lustrat fundada 
per François Quesnay (1694-1774), Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781) i Pierre Samuel du Pont de 
Nemours (1739-1817) que basant-se en la supremacia del dret de propietat com a element clau pel 
correcte funcionament del sistema econòmic, plantejaven la necessitat de que les lleis humanes havien 
d’estar en harmonia amb les lleis de la natura i l’agricultura és l’única font creadora de riquesa (Touchard, 
1990).  
281 Malgrat que l’Escola de Botànica i Agricultura va ser creada el 1807, els seus estudis no van començar 
fins el 1814 (Riera, 2003).  
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pel Diario de Barcelona) i els defensors de recolzar les idees positivistes i 
evolucionistes (La Gaceta de Barcelona i El Porvenir, de caire republicà).  
 
La introducció del positivisme a Espanya, segons Riera (1994), va obrir un debat en el 
sector més progressista de la ciència que es va concretar en la consolidació de dues 
tendències en el positivisme espanyol: una corrent neokantiana que pretén difondre el 
pensament científic modern representat per la filosofia alemanya i renovar el model 
intel·lectual espanyol (representada per José del Perojo282 i Manuel de la Revilla) i la 
dels metges positivistes (Luis Simarro, Carlos Maria Cortezo i José Ustáriz) partidaris 
del mètode científic. El positivisme va tenir una forta influència entre el col·lectiu de 
metges, influenciats per l’antecedent de Pere Mata (1811-1877), introductor a Catalunya 
de l’experimentació en el camp de la medicina a través de l’aplicació de la lògica a 
l’estudi de l’estudi dels fenòmens de la naturalesa per tal de descobrir les seves lleis.  
 
L’impuls definitiu a les tesis darwinianes es va produir l’any 1889 amb l’accés a la 
càtedra d’Història Natural a la Universitat de Barcelona de Odón de Buen (1863-
1945).283 Tal i com apunta Masjuan (2006), Odón de Buen incorpora a l’estudi de la 
Història Natural la geologia que, fins aquell moment quedava fora de l’estudi de les 
ciències naturals per contrariar els textos bíblics i permet la difusió dels coneixements 
geogràfics i de les ciències naturals que s’elaboraven a la Université Nouvelle i al 
Institut de Géographie de Brussel·les, fundat per Reclús el 1894: 
 

“La investigació que es realitzava a aquestes institucions multidisciplinàries 
(tàcitament oposades a l’especialització del coneixement), trobava a 
l’Escola Moderna i la seva editorial de Barcelona, un dels vehicles de 
transmissió a l’opinió pública i al sistema educatiu ibèric d’algunes de les 
seves investigacions més rellevants; així es possibilitava l’ús públic dels 
coneixements (més enllà dels cercles acadèmics) que podien ser apropiats 
per diferents sectors socials segons les seves estratègies i interessos. Ciència 
i compromís social amb el fi de dotar d’una cultura popular vàlida per 
l’evolució de la societat” (Masjuan, 2006:107-108).  

 
La relació d’Odón de Buen amb l’Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia (1859-1909) fou 
fonamental per la divulgació de les ciències naturals amb la publicació el 1905 dels 
primers volums de ciències naturals i el Manual de Geografia Física, prologat per 
Reclús. Entre 1906 i 1909 es va traduir, sota la revisió científica de Odón del Buen, El 
Hombre y la Tierra. Aquesta obertura de la ciència als corrents més progressistes 
procedents d’Europa va comptar amb l’oposició dels grups més conservadors de l’àmbit 
acadèmic i de l’Església tal i com va quedar demostrat amb la substitució de Odón de 
Buen de la càtedra d’Història Natural de la Universitat de Barcelona a instàncies del 
bisbe de Barcelona en considerar que la inclusió de Darwin i l’evolucionisme en el 
temari de la càtedra era contrari a les creences religioses (Arqués, 1982).  
 
Malgrat l’oposició d’aquests sectors conservadors la influència dels plantejaments de 
científics com Haeckel i Ostwald (defensant la necessitat de que era necessària una 

                                                 
282 José del Perojo (1850-1908) va publicar el 1875 Ensayo sobre el movimiento intelectual en Alemania i 
va fundar la Revista Contemporánea.  
283 Odón de Buen va publicar manuals de Geologia (1890), Zoologia (1890) i Botànica (1891) que 
presentaven una síntesi rigorosa de l’evolucionisme, enfocant directament l’evolució de l’home (Arqués, 
1982).  
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reforma política que restablís el vincle natural entre natura i l’ésser humà), Darwin 
(aportant un canvi de paradigma científic a través de la noció de canvi gradual dels 
organismes) i de Reclús (oposant-se a la dominació de la natura per part de l’ésser 
humà) afavorirà l’expansió de les ciències naturals i el retrobament amb la natura i la 
geografia física al llarg del darrer quart del segle XIX a Catalunya.  
 
El lligam entre ciència i societat es concreta amb la consolidació a Catalunya de la 
Paleontologia, la Geologia, la Zoologia i la Botànica i la fundació de l’Associació 
Catalanista d’Excursions científiques el 1876 (Roma, 2006). Els objectius d’aquesta 
associació excursionista eren, conjuntament amb l’esportiva, potenciar la recerca 
científica, literària i artística (Iglésies, 1965). Masjuan (2006), planteja que a Catalunya 
conflueixen dues tendències complementàries respecte la conservació de la natura: el 
corrent conservacionista de la Renaixença i una línia de pensament que té una lectura de 
la natura de caràcter popular i obrer. La primera representada per l’àmbit acadèmic que 
impulsarà l’estudi de les ciències naturals i la segona, per l’Associació Catalanista 
d’Excursions Científiques d’inspiració positivista que neix amb l’objectiu d’estudiar les 
condicions geogràfiques i sociològiques de Catalunya i recuperar el seu patrimoni 
natural i cultural.  
 
L’impuls de les ciències naturals a Catalunya va ser possible gràcies a aquest procés de 
conscienciació de la necessitat de recuperació del patrimoni cultural i natural que 
significa la Renaixença. Tal i com apunta Riera (1994), les ciències naturals comencen a 
tenir una més gran presència a l’àmbit acadèmic, s’afavoreix l’intercanvi de professors 
amb altres universitats, s’impulsa la participació a congressos científics 
internacionals284 i es funden museus que han de servir per divulgar els avanços 
científics i servir d’espai de recerca.285 La Geologia, sota la influència de la Société 
Géologique Française, es va desenvolupà com a ciència a Catalunya a partir de 
l’activitat del Seminari Conciliar de Barcelona, la tasca docent de Jaume Almera (1845-
1919) i la potenciació de l’elaboració de mapes geològics que serviran de base als 
estudis posteriors al llarg del segle XX. La Botànica també es consolida com a ciència a 
partir de la tasca investigadora d’Antoni Cebrià Costa (1817-1886) a la seva càtedra de 
Botànica General de la Universitat de Barcelona. Costa va presidir l’Acadèmia de 
Ciències i Arts de Barcelona (1863-1864 i 1867-1868) des on va potenciar la recerca i 
l’edició d’obres que serà clau per fer un inventari sobre la flora a Catalunya.286 Aquesta 
tasca va ser continuada posteriorment per Estanislau Vayreda (1848-1901) que va 
impulsar la recerca sobre el terreny mitjançant l’herborització d’una part del territori 
català, Andorra, la Manxa i Aragó i la creació d’un Jardí Botànic que servirà per l’estudi 
de les 350 espècies que s’hi van aclimatar. Aquesta activitat científica relacionada amb 
la Botànica es va concretar amb la creació de la Societat Botànica Barcelonesa (1871) 
que es fundà amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi d’espècies entre els seus membres 
i estendre els coneixements adquirits localment.  
 

                                                 
284 Jaume Almera i Joan Vilanova van participar en el Primer Congrés Geològic Internacional de París el 
1878 (Riera, 1994). 
285 El Museu Martorell, fundat el 1882, va recollir diverses col·leccions de ciències naturals i 
arqueològiques i va significar l’inici d’un procés de divulgació que es va consolidar el 1893 amb la 
creació de la Junta Tècnica del Museu de Ciències Naturals, Parc Zoològic i Jardí Botànic (Riera, 1994).  
286 Les dues obres més importants d’Antoni Cebrià Costa va ser Introducción a la flora de Catalunya 
(1864) i Programa y resumen de las lecciones de Botánica General (1859).  



El procés d’inserció de l’ecologisme a la societat catalana 
 

 266 

Segons Aguilló (2007), la creació de la secció de Ciències de l’Institut d’Estudis 
Catalans (fundat el 1907) el 1911, amb l’impuls de la Mancomunitat de Catalunya, va 
ser concebuda com un nucli organitzador de la recerca que li va permetre atansar-se a 
Europa mitjançant els contactes realitzats amb universitats i centres de recerca en els 
camps científic i tècnic (laboratori Pierre Curie de París, Universitat de Roma, Escola 
Politècnica de París, Universitat de Munic...). La publicació dels Arxius de l’Institut de 
Ciències i l’organització de diversos cursos monogràfics sobre ciència van ser uns dels 
instruments mitjançant els quals es van posar en contacte als científics catalans amb els 
corrents científics dominants a Europa a través de les seves societats filials com ara la 
Institució Catalana d’Història Natural (1914), els Serveis del Mapa Geogràfic i del 
Mapa Geològic (1915) i el Servei Meteorològic de Catalunya (1921). Segons Riera 
(2003), l’estudi de les ciències naturals van tenir un període de creixement que inclou 
els anys vint i trenta del segle XX a través de la recuperació de l’antiga Junta Tècnica de 
l’Ajuntament de Barcelona, que potencià la creació de la Junta de Ciències Naturals 
(1906), i la creació de la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona (1909). En 
aquest període s’organitzen cursos, conferències, excursions i expedicions científiques, 
es publiquen diversos estudis sobre la flora i fauna de Catalunya i es funden revistes 
com Cavanillesia (1928) que serviran per consolidar l’estudi de la botànica a Catalunya. 
 
La creació de la Universitat Autònoma de Barcelona (1931) en el context polític de la 
instauració de la Segona República Espanyola va afavorir una nova organització de la 
Facultat de Ciències en quatre seccions: Física, Química, Ciències Exactes i Ciències 
Naturals i la implementació d’un nou model pedagògic que es basava en la formació 
cultural i professional dels alumnes, la potenciació de la recerca i la interacció amb 
d’altres especialitats científiques (Bosch-Gimpera, 1971). La Guerra Civil espanyola va 
significar una ruptura amb aquest model científic basat en les aportacions intel·lectuals 
procedents d’Europa i el tancament de la majoria les institucions científiques catalanes. 
Tal i com apunten Calvo i Josa (1998), l’activitat investigadora a Espanya es 
caracteritzava per una gran influència de la ideologia religiosa en els afers científics; 
una debilitat en la recerca de caràcter tècnic i científic que es mantindrà fins la dècada 
dels anys 60 del segle XX; la reforma de la universitat i dels plans d’estudi supeditada a 
la ideologia franquista; la reestructuració de la recerca científica, amb la creació del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), fundat el 1939, i la Comisión 
Asesora de Investigación Científica y Técnica (CICYT), fundada el 1958; una 
semicentralització de l’estructura científica, caracteritzada per la concentració a Madrid 
i Barcelona de la recerca; i una escassa dotació pressupostària que condiciona el 
desenvolupament científic. 
 
Segons Calvo i Josa (1998) l’estructura científica a Catalunya fins la reinstauració de 
l’autogovern el 1980 es caracteritza (principalment entre 1940 i 1970) per una 
superposició i interconnexió amb el CSIC i per una sèrie de variables (internes i 
externes al mateix sistema de la ciència) que van tenir una influència decisiva en el 
desenvolupament científic a Catalunya caracteritzat per: 
 

- Un model de recerca basat en el treball aïllat dels científics amb una 
important desconnexió respecte a les investigacions que es produïen a les 
principals universitats internacionals. Els treballs de Ramon Margalef 
(ecologia), Antoni Prevosti (genètica), Lluís Solé i Sabarís (geografia i 
geologia) o Antoni de Bolós i del seu fill Oriol de Bolòs (botànica) són 
exemples d’aquest model de recerca autònom i solitari que malgrat les 
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circumstàncies els seus treballs van tenir una influència decisiva en el 
desenvolupament de la ciència catalana. 

- Les diverses reformes dels plans d’estudi que van facilitar entre la dècada 
dels anys 60 i 70 del segle XX una major optativitat en els estudis i una 
especialització que va significar una major obertura de coneixements 
disciplinaris que facilità la incorporació de nous coneixements tant en 
aspectes metodològics com experimentals. 

- La incidència de la lluita universitària en la dècada dels any 60 i 70 del 
segle XX que va ajudar a trencar els vells esquemes i estructures 
acadèmiques que dificultaven el treball en equip i la incorporació de les 
noves tendències que dominaven la recerca a Europa.  

- El model de recerca del CSIC que, malgrat el seus condicionaments 
ideològics, va col·laborar en la formació d’investigadors que posteriorment 
s’integraren als departaments de recerca de la Universitat.  

- Els canvis en les metodologies i en els continguts científics que de forma 
progressiva van substituir el tradicional model basat en la teoria per la 
incorporació de l’experimentació. Aquest canvi de paradigma científic va 
ser més acusat en aquelles matèries en les que havia una interconnexió 
entre les demandes socials i el treball científic. Aquest procés va potenciar 
la recerca en projectes de caràcter supranacional. 

- L’escassa inversió privada en recerca, que va provocar una gran 
dependència tecnològica i cultural de l’exterior.  

 
Des de la perspectiva de la recerca ambiental, malgrat aquest context social i polític 
advers, sorgeixen a Catalunya a partir de la dècada dels anys 50 i 60 del segle XX una 
sèrie de científics i pensadors que consideren la necessitat de replantejar-se el model 
econòmic i social imperant i revisar la situació del medi davant el seu creixent estat de 
deteriorament. Diverses línies d’investigació ambiental sorgeixen en els àmbits de 
l’ecologia científica (Ramon Margalef) i de la recerca científica ecològica (Ramon 
Folch). 
 
Es pot considerar a Ramon Margalef (1919-2004) com un dels principals introductors 
de la ciència ecològica i de l’estudi dels ecosistemes a Catalunya. Basant-se en autors 
dels segle XIX com Humboldt, Darwin, Wallace o Odón de Buen, inicia una línia de 
recerca científica que relaciona l’ecologia amb la biologia dels sistemes i que supera el 
tradicional model en que la història natural, la botànica, la biologia, la geologia o la 
zoologia eren especialitats que s’estudiaven a la universitat de forma aïllada. Segons 
Margalef calia interaccionar cadascuna d’aquestes especialitats i trobar el seu lligam 
amb l’entorn físic: 
 

“Per a ell, l’ecologia és la biologia dels ecosistemes. Per això, les 
observacions i els experiments que es facin s’han d’interpretar cercant 
regularitats a nivell d’ecosistemes. En molts casos, les regularitats que es 
troben no són únicament pròpies dels ecosistemes, sinó de sistemes en el 
sentit més ampli. S’entén per sistema un conjunt d’elements materials, 
interdependents o relacionats d’alguna manera entre ells, que constitueixen 
un tot orgànic, subjecte generalment a determinades lleis. Precisament les 
regularitats que hi pugui haver entre un ecosistema i, per exemple, el 
sistema solar o qualsevol altre sistema fan que hi hagi una relació estimulant 
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entre l’ecologia i les altres ciències. Això condueix, segons Margalef, a un 
llenguatge matemàtic” (Bonnín, 1994: 16-117). 

 
La utilització de les matemàtiques, la física i de l’estadística es combina amb el contrast 
i l’experimentació d’una biosfera que funciona de manera que les diferents estratègies 
dels diversos organismes es complementen en un ecosistema, format per diversos 
individus de diferents espècies que actuen els un sobre els altres dins d’una matriu o 
ambient físic concret (Bonnín, 1994). Altres autors que tenen una influència clau en la 
seva obra són aquells que a partir del primer terç del segle XX van desenvolupar la 
teoria dels ecosistemes (Tansley, Shelford i Elton). A la seva obra Teoría de los 
sistemas ecológicos (1993), Margalef dóna una gran importància a la capacitat 
d’autoorganització dels sistemes i a la seva versatilitat per generar canvis davant 
qualsevol intervenció externa provocada per l’acció de l’ésser humà. Aquesta acció de 
l’ésser humà provoca uns efectes tant complexos que és pràcticament impossible fixar 
uns límits que permetin conservar totalment la natura.  
 
Segons Bonnín (1994), Margalef aposta per l’acció política de l’ecologisme per 
controlar la interacció de l’ésser humà amb el medi a partir de tenir cura dels petits 
espais entorn a les ciutats evitant el concepte de suburbi. Es tracta de desenvolupar 
polítiques actives a nivell local mitjançant la interrelació de les ciències socials, la 
política i l’economia. Per Margalef aquesta visió global de la natura implicaria tenir en 
compte que l’ecosistema és autoorganitzable i que està en un procés de reconstrucció 
continua, assimilant les novetats es va adaptant al nou context aplicant els seus propis 
mecanismes de regulació. Margalef es desmarca de les prediccions catastrofistes que es 
plantegen des del moviment ecologista, diferenciant entre ecologia i ecologisme, entre 
l’investigador i el militant proteccionista. 
 
La problemàtica ambiental s’ha de plantejar des d’una perspectiva més global 
considerant la possibilitat que malgrat la capacitat de regulació dels ecosistemes es pot 
arribar a superar el límit a partir del qual es podria posar en perill el medi com a 
conseqüència d’un consum d’energia i de recursos de forma intensiva i accelerada 
(Margalef, 1993). Segons Margalef (1974), la causa de les desigualtats humanes és la 
diferència de consum d’energia. Els països en vies de desenvolupament el consum es 
basa en l’estratègia de reproducció i multiplicació demogràfica i, d’altra banda, els 
països desenvolupats ho fan amb l’estratègia de consum de recursos i de contenció 
demogràfica. Aquesta situació provoca una competència entre països per ocupar la 
biosfera que comporta problemes socials als que s’ha de donar resposta mitjançant 
societats més obertes i lliures que responen de forma més eficient a l’evolució de la 
natura.  
 
Les aportacions de Margalef a l’ecologia a Catalunya són claus per entendre l’evolució 
posterior de l’ecologia a Catalunya. Les seves obres Teoría de la información en 
Ecología (1957), Perspectives in Ecological Perspective Theory (1968), Ecología 
(1974) i Limnología (1983), així com el fet que va ser el primer catedràtic d’Ecologia a 
la Universitat de Barcelona (1967) han tingut una influència fonamental en la 
interpretació global de la natura i en l’aplicació de l’ecologia en la planificació 
territorial i la gestió dels recursos naturals. Els diversos projectes de recerca ambiental 
que es desenvolupen a Catalunya a partir de la dècades dels anys 50 i 60 del segle XX 
són impulsats per Ramon Margalef des de la seva càtedra d’Ecologia de la Universitat 
de Barcelona i des de l’Institut d’Investigacions Pesqueres. Segons Terrades i Alcaraz 
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(1990), els inicis de la recerca ecològica a partir dels anys 60 del segle XX parteixen del 
seu treball de camp com a naturalista en les quals Margalef s’interessa per la idea de 
diversitat i les seves relacions amb la teoria de la informació. Posteriorment 
desenvoluparà tot un conjunt de treballs sobre la consideració de la biosfera en un marc 
físic més ampli especialment en l’estudi de la base termodinàmica dels processos 
ecològics.  
 
Des de la perspectiva de la recerca en l’àmbit de la gestió territorial i urbanística des 
d’una orientació sostenibilista, Ramon Folch (1946) representa una línia del pensament 
que aporta al l’ecologisme català una reflexió teòrica sobre les relacions de l’ésser humà 
en el seu medi natural. L’obra Natura, ús o abús? Llibre Blanc de la gestió de la natura 
als Països Catalans (1976)287 de la que va ser el seu secretari de redacció, és un referent 
respecte a l’anàlisi de la problemàtica de les conseqüències del model social, polític i 
econòmic sobre el medi natural a Catalunya. En aquesta obra es planteja des d’una 
perspectiva pluridisciplinar la necessitat de redefinir el model de gestió de la Natura 
davant la impossibilitat de continuar amb l’expansió i el model de consum al que la 
societat s’havia acostumat. Per primera vegada es desenvolupa un exhaustiu estudi 
sobre les característiques i problemes generals de la natura al Països Catalans mitjançant 
una aproximació als problemes derivats de l’impacte de les actuacions humanes sobre el 
medi natural i de les espècies i sistemes naturals amenaçats i conflictius. Folch aporta 
una dimensió humanística i científica a l’ecologisme, indispensable perquè aquest tingui 
un rigor que li permeti considerar-se com una ciència social: 
 

“El pensament científic contribueix al progrés del coneixement humà, i per 
això és natural que subverteixi enfocaments a l’aportar nous instruments 
analítics. És un error de l’humanisme clàssic creure que el pensament li 
concerneix en exclusiva i deduir amb això que la ciència és tant sols una 
habilitat. De fet, avui en dia quasi és al contrari. Per això les ciències 
socials, o són ciències o no són socials. O exerceixen de veritable ciència de 
l’ecosistema social, o no passen de mitologia de la societat” (Folch, 
1993:26).  

 
Una de les principals aportacions de l’estudi coordinat per Ramon Folch és, a banda del 
complert inventari realitzat sobre la situació ambiental, incloure una sèrie de propostes 
de millora que impliquen canvis en el model de planificació i de gestió del territori que 
haurien de tenir en compte un nou enfocament en el model econòmic i industrial de 
Catalunya. S’incorporen en l’àmbit de la recerca noves variables socials, polítiques i 
econòmiques que no s’havien tingut en compte en les recerques ambientals 
desenvolupades fins la data de realització d’aquest estudi. Els principals problemes que 
es detecten de l’anàlisi de la situació de la Natura a Catalunya es centren en: la falta de 
planificació a llarg termini, un excés de sensacionalisme en el tractament de la 
informació ambiental, l’excessiva concentració urbanística, unes xarxes de comunicació 
que afavoreixen la congestió, un desenvolupament de les ciutats residencials 
perifèriques i secundàries, uns transvasament de l’aigua dels rius que afavoreix la 
fragilitat del sistema, la instal·lació d’indústries altament contaminants per part de les 
grans empreses multinacionals per abaratir costos i l’ocupació de les millors terres de 
conreu per la indústria.  
 

                                                 
287 El 1998 es va publicar una segona edició revisada d’aquest llibre.  
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Terrades (1998) inclou a Natura, ús o abús? Llibre Blanc de la gestió de la natura als 
Països Catalans una sèrie d’orientacions que han de servir de base per un 
replantejament de les polítiques públiques ambientals:  
 

- Una política universitària de recerca coherent, que permetés una millora 
dels mitjans dels investigadors ambientals. 

- Desenvolupament de treballs de cartografia temàtica, que hauria d’incloure 
un mapa dels sòls i de vegetació, de la fauna i un inventari ecològic i 
forestal amb l’objectiu de millorar els processos de planificació territorial. 

- Planificar un creixement ordenat per tal d’evitar els forts desequilibris en la 
distribució de la població provocats per un creixement excessiu d’alguns 
nuclis urbans que han patit una forta demanda d’espai. 

- Reorientar el model d’agricultura intensiva per un model que reforci 
l’estabilitat ecològica. 

- Establiment d’una normativa ecològica coherent i de control eficient a 
nivell ecològic de la gestió de l’aigua. 

- Planificació sostenible de les activitats turístiques i recreatives que superi el 
model especulatiu basat en la construcció incontrolada a les zones litorals i 
muntanyenques. 

- Afavorir la sensibilització i la mentalització de les noves generacions 
respecte a la necessitat de preservar el medi ambient mitjançant la 
introducció als plans d’estudi de nivell primari i secundari, així com la 
creació de noves titulacions i estudis relacionats amb el medi ambient.  

  
La publicació de l’obra, finançada amb les aportacions econòmiques d’Òmnium 
Cultural, Banca Catalana, la Fundació Carulla-Font i la Caixa de Pensions per a la 
Vellesa i d’Estalvis i el suport de la Institució Catalana d’Història Natural, va coincidir 
amb la celebració del Congrés de Cultura Catalana (1976-1977) on s’assumeix com a 
document de treball per engegar la “Campanya per la Salvaguarda del Territori” i per 
l’Assemblea de Catalunya que el va prendre com a base per la campanya “Salvem 
Catalunya per a la Democràcia” (Cardona, 2009). La importància de la incorporació de 
les conclusions del llibre Natura, ús o abús? a aquestes campanyes promogudes per la 
societat civil defineix el model de recerca ambiental aplicada que s’està desenvolupant a 
Catalunya caracteritzat per tenir un elevat nivell d’incidència en les polítiques públiques 
i l’acció dels moviments socials: 
 

“El Llibre Blanc marcà una fita en el tractament dels problemes ambientals i 
d’ordenació del territori als Països Catalans. Coincidint en el temps amb 
l’arrencada del Congrés de Cultura Catalana, l’àmbit d’ordenació del 
territori del Congrés l’adoptà com a document de treball i, al marge d’oferir 
un diagnòstic punyent de l’estat del nostre territori i el nostre patrimoni 
natural i de les forces que hi jugaven en contra, obria una via per a un 
llenguatge comú entre el món dels urbanistes i planificadors i els 
naturalistes i ecòlegs que fou molt fructífer. Inaugurà, així mateix, un 
terreny d’actuació de la Institució288 que posteriorment s’ha revelat ben 
fructífer i e el qual juga amb un cert avantatge en relació amb la universitat i 
els centres de recerca: la conducció i l’edició de treballs de caràcter 
interdisciplinari” (Camarasa, 2000:111).  

                                                 
288 Camarasa (2000) es refereix a la Institució Catalana d’Història Natural.  
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El Congrés de Cultura Catalana tenia com a objectiu definir i clarificar quin havia de ser 
el paper de la cultura catalana davant la perspectiva de la recuperació de les institucions 
democràtiques després de la mort del general Franco. Recollint les aportacions de Fuster 
(1978), es pot veure com dels 25 grans temes tractats al llarg del Congrés, 4 foren 
especialment importants pel desenvolupament del model ambiental del futur govern de 
la Generalitat: 
 

- Àmbit de l’agricultura: adaptació de l’estructura agrària tradicional basada 
en l’explotació familiar a les noves condicions de l’economia industrial i 
urbana.  

- Àmbit de la indústria: reconduir la problemàtica de l’excessiva 
concentració industrial en determinades zones i solucionar o mitigar els 
efectes ambientals: sobreexplotació de recursos renovables i no renovables, 
contaminació de l’aire i de l’aigua, degradació dels espais naturals entorn 
les poblacions i el retrocés de l’agricultura.  

- Àmbit de l’Ordenació del Territori: reduir els impactes del model de 
desenvolupament intensiu que el franquisme havia ocasionat al territori que 
va provocar una excessiva explotació del patrimoni natural.  

- Àmbit de l’economia: un model d’economia basat en la potenciació de la 
recerca tecnològica i científica289 i d’una política de localització industrial 
que intenti evitar l’excessiva concentració en determinats territoris i la 
creació de nous nuclis industrials per aconseguir un creixement més 
equilibrat dels Països Catalans.  

 
Tal i com apunta Fuster (1978), el Congrés de Cultura Catalana va definir una sèrie de 
campanyes que havien d’acomplir la funció de mobilització popular que els diversos 
àmbits no podien realitzar. L’ecologia va ser un d’aquests temes que calia difondre i en 
els que la població podia reivindicar els seus drets. Com a responsable de la “Campanya 
per la salvaguarda del patrimoni” es va designar a Ramon Folch per la seva tasca en el 
desenvolupament del llibre Natura, ús o abús? Llibre Blanc de la Gestió de la Natura 
als Països Catalans.290 Aquesta va ser la campanya amb més ressò de les 
desenvolupades291 i va produir uns quants films i alguns audiovisuals que van circular a 
través de la xarxa de grups de defensa ecològica de Catalunya. Malgrat les pressions 
que es van rebre per tal que no hi participés en el Comitè Antinuclear de Catalunya 
(CANC), els seus èxits més importants van ser la salvació del Parc d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici i dels Aiguamolls de l’Empordà (Fuster, 1978).  
 
                                                 
289 Malgrat que en les diverses propostes d’acció que es plantegen sobre la política econòmica no es 
menciona la recerca científica ambiental, de forma progressiva el model de recerca la inclourà en el futur 
com un eix prioritari.  
290 Segons Cardona (2009), la publicació d’aquest llibre va tenir una influència directa en l’elaboració de 
diverses publicacions monogràfiques sobre la protecció de la Natura a Catalunya: la Institució Catalana 
d’Història natural publicà el llibre Els sistemes naturals al delta de l’Ebre (1978), que va servir de base 
per la posterior creació del Parc Natural del Delta de l’Ebre (1983); l’aparició regular dels 24 volums de 
la Història Natural dels Països Catalans (a partir de 1981), editat pel grup editorial Enciclopèdia 
Catalana i coordinada per Ramon Folch; i els 11 volums de l’enciclopèdia Biosfera (1993), coordinada 
pel mateix Ramon Folch i també editada per Enciclopèdia Catalana.  
291 La resta de campanyes desenvolupades a partir del Congrés de Cultura Catalana foren: Campanya per 
la definició del territori i la identificació lingüística (Català al carrer), Campanya per l’ús oficial de la 
llengua catalana, Campanya per la revitalització dels valors populars i del folklore, i la Campanya per 
les Institucions (Fuster, 1978).  
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 L’adopció per part de l’Assemblea de Catalunya (1976-1977) de les anàlisis i propostes 
del llibre Natura, ús o abús? Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans 
per la seva campanya “Salvem Catalunya per a la Democràcia” va consolidar la relació 
establerta entre recerca científica i activisme ecologista. Segons Camarasa (2000), 
aquesta campanya plantejà la necessitat que els poders polítics desenvolupessin una 
adequada gestió dels espais naturals als Països Catalans. Les nombroses al·legacions 
públiques, els comunicats de premsa, les sessions informatives arreu del territori... van 
servir per dinamitzar un moviment ecologista que demanava protecció pels espais 
protegits amenaçats per la falta d’una política ambiental: Aigüestortes, l’illa de Cabrera, 
la zona volcànica d’Olot, s’Albufera de Menorca...  
 
La recuperació de l’autogovern el 1980 amb la restitució de la Generalitat va significar 
un impuls a la recerca científica mitjançant la creació el 1980 de la Comissió 
Interdepartamental de Recerca i Innovació Científica (CIRIT) que va promoure 
l’extensió i la difusió científica en el teixit social, industrial i empresarial català (Calvo i 
Josa, 1998). Aquest model de recerca pretenia dotar a les empreses catalanes d’una 
estructura de recerca tecnològica que reduís la seva dependència tecnològica i la fes més 
competitiva en un mercat cada cop més internacionalitzat. En aquesta línia es va 
publicar a través de l’Institut d’Estudis Catalans La Recerca científica i tecnològica a 
Catalunya (1990) i es van constituir diverses entitats de recerca amb l’objectiu de 
potenciar la investigació científica i difondre els seus treballs per promoure l’interès de 
la societat per la ciència.292 Aquesta relació entre empresa i ciència es concreta 
mitjançant la creació el 1986 de la Fundació Catalana de la Recerca i la Innovació 
(FCRI) que amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de diverses empres i 
institucions privades es fundà amb l’objectiu de promoure el desenvolupament 
tecnològic i científic i la cooperació en aquest àmbit entre sector privat i el sector 
públic. 
 
Segons l’estudi CIRIT. 25 Anys293 aquesta aposta per la recerca científica es concreta el 
1993 mitjançant l’aprovació de diversos Plans de Recerca amb l’objectiu de crear una 
política global d’investigació mitjançant la integració i la coordinació de les diverses 
activitats d’R+D+I que es desenvolupaven a Catalunya, especialment en el sector 
públic. Els Plans de Recerca que s’han desenvolupat entre 1993 i 2008 han evolucionat 
des de un plantejament inicial més orientat a vertebrar el sistema de ciència i tecnologia 
català (formació dels investigadors, potenciar la realització de tesis doctorals, impulsar 
els programes de mobilitat internacional i el desenvolupament del programa de millora 
d’infraestructures) del Pla de Recerca 1993-1996) cap a un model que té com a objectiu 
principal la transferència i l’aplicació dels coneixements científics i tecnològics, així 
com la progressiva incorporació de la recerca ambiental:  
 

                                                 
292 Calvo i Josa (1998) citen una sèrie d’institucions científiques constituïdes al llarg del període 1980-
1995 que ajudaran a l’expansió de la recerca científica, entre les que destaquen: l’Institut Català de la 
Vinya (INCAVI, 1980), l’Agència de Biotecnologia de Catalunya de la CIRIT (1986), la Comissió per a 
l’Estímul de la Cultura Científica (1989), el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA, 1991), i 
la creació de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (1992). Amb l’objectiu de 
difondre a nivell popular la ciència es creen una sèrie de museus de caire divulgatiu dels que Calvo i Josa 
(1998) enumeren el Museu de la Ciència de la Fundació “la Caixa” (1980) i el Museu Nacional de la 
Ciència i de la Tècnica, a Terrassa (1994).  
293 Fina Villar. CIRIT, 25 anys: http://www.gencat.cat/economia/ur/doc_un/cis11_villar.pdf (consultat 
15/04/2011).  
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- Pla de Recerca de Catalunya 1997-2000: priorització de la Vigilància i 
modernització ambiental, la línia de Tecnologies netes i valorització de 
residus i la Diagnosi ambiental d’activitats productives i anàlisi de cicles de 
vida de productes.  

- Pla de Recerca de Catalunya 2001-2004: tecnologies netes, valorització de 
recursos, vigilància i modelització ambiental (millora dels sistemes 
d’obtenció de dades ambientals), l’estudi i protecció de la biodiversitat 
terrestre i aquàtica, i la percepció social de les activitats ambientals 
(desenvolupament de metodologies que permetin avaluar l’impacte social 
dels projectes de gestió ambiental). 

- El Pla de Recerca i Innovació 2005-2008:294 priorització de projectes 
ambientals de caràcter tecnològic de gran transversalitat com la recerca en 
nanociència i nanotecnologia i la recerca en química verda o recerca en 
materials per la construcció sostenible, mobilitat sostenible, ecoeficiència 
de l’habitatge, valorització de residus, la gestió i tractament d’aigües o la 
recerca en energies renovables. La gran novetat d’aquest Pla consisteix en 
la creació de la BioRegió de Catalunya, amb l’objectiu de que els diferents 
agents públics (universitats, centres de recerca, hospitals, parcs científics i 
tecnològics) i privats (empreses generadores de productes farmacèutics i 
biotecnològics, i empreses proveïdores de serveis) generin productes i 
serveis altament competitius en l’àmbit de la biomedicina i la 
biotecnologia. Significa l’impuls definitiu cap a un model de recerca 
intersectorial on les universitats i les empreses col·laboren conjuntament 
per desenvolupar productes innovadors tecnològicament.  

 
Segons el Mapa de la Recerca Ambiental a Catalunya (2006),295 des de finals del segle 
XX fins el 2006, els temes d’interès majoritària dels grups de recerca ambiental han 
estat els estudis sobre el Territori (principalment a Gestió i Biodiversitat) i el Cicle de 
l’aigua (bàsicament centrada en els mecanismes de depuració i regeneració), la recerca 
en Ciències del mar, l’Energia i el Canvi climàtic i la Salut ambiental. Un tret que 
destaca aquest estudi és la considerable presència de grups de recerca focalitzats en 
l’anàlisi socioeconòmica dels fenòmens ambientals. L’estudi La sostenibilitat com a 
prioritat de la recerca i la innovació a Catalunya (2009),296 recull que el sistema català 
de ciència i tecnologia està format bàsicament per les universitats, els centres públics de 
recerca del CSIC i els departaments de R+D+I del sector privat. El seu objectiu 
                                                 
294 El Pla de Recerca i Innovació 2005-2008 elaborat conjuntament pel Departament d’Universitat, 
Recerca i Societat de la Informació (DURSI) i el Departament de Treball i Indústria (DTI) i amb la 
col·laboració del Departament de Salut i altres Departaments de la Generalitat de Catalunya planteja la 
necessitat de que la recerca promogui el potencial dels sectors econòmics prioritaris i beneficiar les 
estructures de col·laboració entre les grans infraestructures, les universitats, els centres de recerca i les 
empreses, pel desenvolupament d’entorns productius locals en camps emergents interdisciplinaris. 
Generalitat de Catalunya. Pla de Recerca i Innovació 2005-2008: 
http://www.gencat.cat/economia/ur/doc/doc_16625957_1.pdf (consultat 20/04/2011).  
295 Departament de Medi Ambient i Habitatge. Mapa de la Recerca Ambiental de Catalunya: 
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/El%20Departament/Recerca/Recerca%20i%20innovacio%20e
n%20sostenibilitat%20a%20Catalunya/Focus%20i%20prioritats/Documents/FRAC%20Capacitats%20de
%20recerca.pdf (consultat 2/05/2011).  
296 Departament de Medi Ambient i Habitatge. La sostenibilitat com a prioritat de la recerca i la 
innovació a Catalunya: 
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/El%20Departament/Recerca/Recerca%20i%20innovacio%20e
n%20sostenibilitat%20a%20Catalunya/Focus%20i%20prioritats/Documents/RI%20Sostenibilitat_DMA
H_PACTE.pdf (consultat 06/05/2011).  
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principal és el de combinar les polítiques d’innovació tecnològica amb les polítiques 
ambientals, econòmiques i socials; un plantejament que es centra en la necessitat de que 
les empreses incorporin la innovació ambiental com un factor clau de competitivitat. Els 
principals àmbits d’actuació dels agents de recerca i innovació es recullen a l’Annex 4.  
El Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI)297 de 2008 té com a finalitat 
planificar i desenvolupar un projecte de recerca i innovació fins el 2020. El PNRI es 
planteja com una eina per afrontar els reptes ambientals als que s’enfronta Catalunya en 
els propers anys, relacionant la recerca ambiental amb les seves necessitats socials i 
econòmiques. Aquests reptes recollits en el document de treball del Pla són: 
 

- Migració i adaptació al canvi climàtic 
- Disponibilitat i sostenibilitat de recursos energètics 
- Millorar la qualitat de l’aire i prevenir efectes sobre la salut 
- Disponibilitat i qualitat dels recursos hídrics 
- Desacoblament entre creixement econòmic enfront del consum de recursos, 

les emissions i la generació de residus 
- Preservació del medi natural i la seva biodiversitat  

 
El PNRI té un enfocament transversal que combina l’aportació de propostes en l’àmbit 
de prevenció i de solució dels problemes ambientals amb la necessitat de que la recerca 
ambiental sigui uns dels factors de desenvolupament del sector econòmic del medi 
ambient a Catalunya i un element clau de competitivitat, principalment en els sectors de 
l’aigua, les energies renovables i la gestió de residus. Es planteja l’ecoinnovació 
(recerca i innovació orientada a garantir el desenvolupament sostenible) com un factor 
fonamental per que les empreses i les industries incorporin la innovació en el medi 
ambient amb l’objectiu de reduir els fluxos residuals i disminuir les despeses corrents en 
protecció ambiental en els principals sectors productius (químic, alimentari, transport, 
metall i energètic).  
 
El Pla de Recerca i Innovació 2010-2013 és l’instrument fonamental pel 
desenvolupament del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació de 2008 i té com a 
eix prioritari la seva interrelació amb el Setè Programa marc de recerca i 
desenvolupament tecnològic 2007-2013 de la UE. La seva visió estratègica en basa en 
impulsar un model de recerca on el sector públic facilita la creació de valor per facilitar 
a les empreses la innovació i la seva internacionalització amb l’objectiu de generar nous 
coneixements, productes, serveis i processos que els hi aportin un valor afegit i les faci 
més competitives en uns mercats globalitzats. Tal i com es pot apreciar a la Figura 23, 
els focus de recerca i innovació relacionats amb el medi ambient es centren en la 
necessitat de millorar l’eficiència energètica, una adequada gestió dels recursos naturals 
disponibles, i reduir l’impacte ambiental en els àmbits de mobilitat i d’infraestructures. 
 
  

                                                 
297 Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Pacte Nacional per a la Recerca i Innovació: 
http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_25250619_1.pdf (consultat 12/05/2012).  
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Figura 23: Reptes ambientals, de l’entorn i territorials. Pla de Recerca i Innovació 
2010-2013 
 
Mitigació i adaptació al 
canvi climàtic 
  

Comprendre i gestionar els factors del canvi climàtic, adaptant les 
activitats socioeconòmiques i humanes afectades i l’ús dels recursos 
naturals. Captació de CO2, gestió forestal, mines. 
 

Eficiència energètica i 
energies renovables 
descentralitzades 
 

Solucions energètiques econòmicament, mediambientalment i 
socialment sostenibles basades en un increment de les tecnologies 
que aprofitin les fonts renovables. Augment de l’eficiència i l’estalvi 
energètic en un marc de consum conscient de les limitacions i de la 
necessitat de reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle. 
Edificis/construccions productors d’energia. 
 

Gestió i planificació de 
l’aigua per a un ús 
sostenible 
 

Gestió i planificació del cicle de l’aigua i dels recursos hídrics 
disponibles per garantir les qualitats requerides en un context de 
consum responsable i d’adaptació de les activitats 
socioeconòmiques a les disponibilitats. 
  

Fluxos eficaços de 
persones i mercaderies 
(mobilitat sostenible), i 
d’informació 
 

Noves solucions i productes en infraestructures, telecomunicacions i 
mitjans de transport per la mobilitat de persones i mercaderies i 
d’informació al servei d’un canvi de model en la gestió de fluxos 
que, orientat a afavorir l’accessibilitat, integri la planificació 
territorial, urbanística i de distribució espacial d’activitats 
socioeconòmiques, tenint en compte els condicionants energètics, 
territorials i mediambientals. 
 

Edificis, ciutats, 
territoris per viure, 
generar valor i conviure 
 

Orientació de la indústria de la construcció i dels seus materials cap 
a construccions segures i accessibles adaptades a les noves 
necessitats socials (dependències, etc.) i mediambientals. Territoris, 
espais urbans i naturals (terrestres i marítims) que afavoreixen el 
benestar i el desenvolupament de les activitats socials i 
econòmiques preservant la biodiversitat i el paisatge. 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del Pla de Recerca i Innovació 2010-2012298  
  
5.1.2 Excursionisme i escoltisme 
 
5.1.2.1 L’excursionisme a Catalunya 
 
El desenvolupament de les ciències naturals a Catalunya a finals del segle XIX i 
principis del segle XX es va veure afavorit per la importància que des de 
l’excursionisme es va donar no tant sols al coneixement del territori, sinó a la integració 
d’aspectes culturals com poden ser l’interès per la història, les costums, les tradicions, el 
folklore, la geografia, l’arqueologia o les activitats de caire científic. A Catalunya les 
arrels de l’excursionisme català enllacen amb les corrents de pensament europees del 
Nacionalisme, el Liberalisme i el Romanticisme que donaran pas a la Renaixença. 
 

                                                 
298 Pla de Recerca i Innovació 2010-2012: 
 http://www10.gencat.net/pricatalunya/recursos/pri_2010_13_cat.pdf (consultat 20/05/2011).  
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El Romanticisme significa la necessitat de viatjar i de descobrir i investigar el 
desconegut, el Nacionalisme comporta el descobriment de les arrels pròpies de la 
tradició i la recerca del passat (De Ramon, 1983). En aquest context sorgeix un grup 
d’excursionistes que funden la Societat X (1872) amb l’objectiu de conèixer el país des 
d’una doble perspectiva: fomentar els ideals patriòtics i practicar una activitats esportiva 
i d’esplai. La fundació de l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques (1876) va 
provocar la progressiva integració dels membres de la Societat X en aquesta nova 
entitat. Tal i com apunta Iglésies (1975), entre 1876 i 1878 es desenvolupen activitats 
dirigides a recollir les tradicions locals, plantes i minerals, restes arqueològiques, la 
formació d’un museu a la seu de l’entitat, i s’inicia el projecte de restauració de 
monuments com ara el monestir de Ripoll. Es produeix una divisió interna entre 
partidaris de continuar amb el procés de preponderància arqueològica i els partidaris (en 
la seva majoria procedents de la Societat X) de dedicar els esforços cap a la divulgació 
de la Catalunya present i la publicació de vistes fotogràfiques que va conduir a la 
realització de l’Àlbum Pintoresc Monumental de Catalunya (1878), eina fonamental per 
la popularització del coneixement de la natura i l’excursionisme.  
 
L’escissió de l’original Associació Catalanista d’Excursions Científiques motiva la 
creació de l’Associació d’Excursions Catalana (1878) i significarà la consolidació d’un 
model que, segons Iglésies (1975), afavorirà la pluralitat de l’excursionisme a Catalunya 
i imprimirà un caràcter diferenciat respecte a l’excursionisme europeu. A l’activitat 
esportiva s’afegeixen actes com ara conferències; vetllades públiques; cursos de 
vulgarització de matèries afins a l’excursionisme; edició de publicacions; debats; i 
cursos sobre arqueologia, literatura catalana antiga i moderna, música, art romànic, 
geologia... La defensa del patrimoni artístic i natural va ser una altra de les activitats que 
van desenvolupar les entitats excursionistes a Catalunya com a resposta a la degradació 
que patien les esglésies i monestirs299 i la tala indiscriminada dels boscos arreu del 
territori.300 La tasca educativa a les escoles es va desenvolupar mitjançant l’edició de 
materials de formació sobre arqueologia i geografia que també es van repartir a entitats 
culturals i rectories conjuntament amb els butlletins i memòries de les activitats de les 
entitats excursionistes. 
 
La fusió de l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques i de l’Associació 
d’Excursions Catalana el 1891 significa la creació del Centre Excursionista de 
Catalunya (CEC) que farà una aposta clara per la potenciació de les activitats culturals, 
la reforma ortogràfica, l’atenció pel patrimoni arqueològic, la qualitat del Butlletí del 
Centre Excursionista i l’edició de publicacions de prestigi que fossin un referent en 
l’àmbit científic. En el període, tal i com recull Iglésies (1975), comprés entre 1885 i els 
primera anys del segle XX es funden una gran quantitat d’organitzacions dedicades a 
l’excursionisme arreu de Catalunya que combinen l’activitat cultural amb les sortides a 
la natura: Associació Excursionista Ilerdense (1885), la Secció Excursionista del Casal 
dels Lluïsos de Gràcia (1889), la Societat Excursionista Els Bohemis de Vilanova i la 
Geltrú (1891), el Centre Excursionista de Girona (1894), la Secció Excursionista de 

                                                 
299 El 1881 l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques va decidir que s’havia d’emprendre la 
tasca de defensar el patrimoni arqueològic a causa de l’estat d’abandonament en que es trobaven molts 
edificis emblemàtics de la cultura catalana com ara els monestirs de Sant Cugat, Pedralbes, Poblet, Santes 
Creus o claustres com el de Sant Pau del Camp (Iglésies, 1975).  
300 El 1884 l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques es va adreçar a l’Institut Agrícola Català 
de Sant Isidre amb l’objectiu de formar una lliga per combatre la tala abusiva dels boscos i provocar una 
legislació protectora de l’arbrat forestal (Iglésies, 1975). 
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l’Ateneu Tarraconense de la Classe Obrera (1895), la Secció Excursionista del Centre 
de Lectura de Reus (1901) i la Secció Excursionista de l’Ateneu Enciclopèdic Popular 
(1902). Aquest període significa l’expansió de l’excursionisme a Catalunya i la 
consolidació d’un model que donarà prioritat a les activitats culturals, científiques i 
ambientals. Les activitats a les que es van dedicar les entitats excursionistes es poden 
resumir en les següents apartats: relacions de l’excursionisme amb la higiene i 
l’educació, acció social de l’excursionisme, tractament d’arxius i museus, folklore, 
conservació del medi natural, necessitat de catalogar la fauna i flora catalana, crear les 
bases per la formació d’un catàleg general d’objectes monumentals i arqueològics.301  
 
La fundació de l’Associació Joventut Excursionista Avant (1904) i del Centre 
Excursionista Pàtria (1915) marca l’inici de l’etapa de més gran desenvolupament de 
l’excursionisme a Catalunya. Aquest creixement es caracteritza pel número d’entitats de 
nova creació encara que el nombre d’associats era molt reduït (De Ramon, 1983). A 
partir del segle XX en l’excursionisme s’integren els valors de la cultura intel·lectual i 
física i la potenciació de les virtuts socials com un element clau per crear el sentiment 
de pàtria. 
 
Les activitats ambientals i científiques van ser uns dels eixos de la dinamització de 
l’excursionisme a partir de la primera dècada del segle XX. Tal i com recull De Ramon 
(1983) al llarg de Tercer Congrés dels Excursionistes Catalans (Tarragona 11 i 12 
d’abril de 1914) algunes de les ponències que es van presentar tenien en compte la 
preocupació per la conservació del medi: 
 

- Conservació de les belleses naturals 
- Necessitat de conservació de la fauna pirinenca 
- Conservació, defensa i repoblació de boscos 
- Conservació de la flora i fauna de Catalunya, especialment les espècies de 

caça i pesca 
- Conveniència de catalogar la fauna 
- Assaig fitotopogràfic del Bages 
- La flora catalana 
- Estudi de la fauna i flora marítima catalana 

 
La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) va significar un retrocés en la 
independència de les associacions excursionistes que foren integrades dins de les 
entitats oficials que va instaurar el nou règim. Foren perseguides totes les que eren 
considerades divulgadores de qualsevol plantejament nacionalista i de caràcter 
reivindicatiu obrer o social (De Ramon, 1983). La proclamació de la República (1931) 
suposà un nou creixement de les associacions excursionistes i la integració a les escoles, 
casals polítics, grups de barri, etc. En aquest context es funda el 1931 la Unió 
Excursionista de Catalunya (UEC) amb l’objectiu de coordinar a les diverses 
organitzacions i optimitzar els recursos existents. En aquest període i fins l’aixecament 
militar de 1936, en els Ateneus Obrers s’organitzen Seccions Excursionistes amb 
l’objectiu de donar d’un valor pedagògic i educatiu del contacte amb la natura 
mitjançant l’organització de sortides arreu del territori per la classe obrera.  
 

                                                 
301 Activitats recollides de les diferents ponències que es van presentar entre l’11 i el 12 d’abril de 1914 a 
Tarragona en el marc del III Congrés de l’Excursionisme Català.  
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Tal i com recull Iglésies (1975), l’excursionisme català pateix un procés de decadència 
al llarg del període franquista (1939-1975) eliminant el caràcter cultural i amb 
l’obligació de sotmetre’s a la disciplina de la Delegación Nacional de Deportes de la 
Falange Española, Tradicionalista y de las JONS. Aquesta anomenà un Delegado de 
Excursionismo, Esquí y Campamento de Cataluña. Segons De Ramon (1983), les 236 
entitats existents per tot Catalunya quedaren reduïdes a 20. Malgrat la situació de 
repressió, la UEC va continuar desenvolupant activitats de vulgarització científica 
(il·lustració geogràfica, geològica, meteorològica, cartogràfica, cartogràfica, botànica...) 
i activitats d’espeleologia esportiva i d’escalada a l’empar de la delegació catalana de la 
Federación Española de Montañismo i posteriorment (1950) de la Federación Catalana 
de Montañismo (Iglésies, 1975). 
 
Les dues grans entitats excursionistes de Catalunya, el CEC i la UEC han consolidat un 
procés d’adaptació a les necessitats de protecció del medi. Tal i com apunta Roma 
(2008), en el cas del CEC es planteja des de la dècada del anys 70 del segle XX la 
necessitat de defensar la natura organitzant cursos d’ecologia302 i promouen un manifest 
en el que el s’exposava la seva posició sobre la protecció del medi ambient (1976).303 
En aquesta línia la Federació Catalana de Muntanya va convidar als excursionistes i els 
clubs a participar en la protecció de la natura denunciant aquelles pràctiques i projectes 
que signifiquessin un atemptat contra el medi (Roma, 2008).  
 
Roma (2008) planteja que la preocupació pel medi per part de l’excursionisme català 
s’ha centrat en una primera etapa per la defensa contra els incendis forestals i les tales 
de boscos i, a partir dels anys 70 del segle XX per una preocupació més global per 
temes com la contaminació, l’especulació amb el medi natural o la protecció preventiva 
del medi muntanyenc amb una relació directa amb les organitzacions ecologistes.  
 
5.1.2.2 L’escoltisme a Catalunya 
 
Íntimament lligat al moviment excursionista l’escoltisme va significar per una bona part 
de la població europea una possibilitat d’accés a la natura i una font posterior de 
persones relacionades amb l’ecologisme. La majoria d’associacions d’escoltes europeus 
i catalans s’han basat en el model originari de Robert Baden-Powell (1857-1941).304 El 
seu model d’escoltisme és una forma d’entendre la vida en contacte amb la Natura, el 
joc que permet enfortir-se físicament i cívicament. Es basa en el principi de que 
l’educació i el saber teòric s’ha de desenvolupar fora del marc de la ciutat industrial. 
L’escoltisme afavoreix la vida en grup, recuperant la sociabilitat del grup. 
 
Les primeres iniciatives escoltes que van aparèixer a Catalunya el 1912 en el context del 
moviment de renovació pedagògica inspirades en l’Escola Nova,305 sota la influència de 

                                                 
302 El 1976 la Unió Excursionista de l’Hospitalet va organitzar un curs d’introducció a l’ecologia.  
303 En aquest manifest s’invitava a l’opinió pública a fer una reflexió profunda sobre la necessitat de 
preservar el medi ambient per part de l’excursionisme.  
304 Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. Història de l’escoltisme i el guiatge: 
 www.escoltesiguies.cat/node/23 (consultat 01/06/2011). 
305 L’Escola Nova és un moviment pedagògic sorgit a finals del segle XIX que té com a principals ideals 
l’acostament de l’escola a la societat i a les necessitats socials, la revitalització de l’escola com a petita 
comunitat, una relació mestre alumnes més activa, més dinàmica, la utilització de materials didàctics, 
treball per projectes que parteix de la decisió col·lectiva i democràtica dels estudiants, integració i 
respecte pel medi natural, l’educació en valors...  
Maria Natividad Jiménez. L’Escola Nova catalana i Joan Bardina: 
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l’escoltisme francès i de l’excursionisme que, a través principalment del CEC, va 
desenvolupar activitats relacionades amb el contacte dels nens amb l’arqueologia, la 
geografia, la geologia, l’escalada o l’acampada. Segons Balcells (1993), a Catalunya les 
primeres experiències de l’escoltisme sorgeixen mitjançant dues organitzacions de 
diferent posicionament ideològic: Exploradors barcelonesos (inspirat en el model anglès 
de Baden-Powell i de marcat caràcter espanyolista i monàrquic) i Els Jovestells de 
Catalunya (amb una orientació clarament catalanista). Aquests dues experiències no van 
acabar de quallar i no serà fins a als darrers anys de la dècada dels anys 20 del segle 
XX, en l’etapa final de la dictadura del general Primo de Rivera que l’escoltisme 
comença a arrelar a la societat catalana a través de Josep Maria Batista i Roca (1895-
1978)306 que a partir de la simbiosi entre l’excursionisme català i les primeres 
agrupacions de les seccions infantils de centres excursionistes pretenia convertir 
l’excursionisme català en un instrument de formació cívica que havia de permetre 
millorar les qualitats dels catalans i eliminar els seus defectes. Per Batista i Roca 
l’excursionisme havia de ser un mitjà per la formació de persones de caràcter i 
compromesos en el país.  
 
Segons Balcells (1993), la Guerra Civil espanyola va significar el trencament del model 
d’escoltisme que s’havia desenvolupat a Catalunya. Davant el risc d’ingerències 
polítiques, una vegada començada la Guerra Civil, es van fusionar les dues entitats més 
representatives de l’escoltisme català i es va constituir el 1936 els Minyons de 
Muntanya-Boy Scouts de Catalunya, la Institució Catalana d’Escoltisme (ICE). El 
franquisme promulgà una llei de desembre de 1940 que institueix al Frente de 
Juventudes, com a secció de Falange Española Tradicionalista i de las JONS, com a 
partit únic i la concessió en exclusiva de la formació política i física de la població entre 
els 11 i els 18 anys, fins la seva entrada a l’exèrcit en els principis del 
nacionalsindicalisme. A partir de la dècada dels anys 60 del segle XX, l’escoltisme 
català va conèixer una etapa d’expansió i de creixement quantitatiu que es va fer 
extensiu a Espanya. Aquest procés d’expansió, la necessitat d’adequar-se a la nova 
situació social i política de la transició, de retrobar la seva identitat com a moviment,307 
i el desplegament d’altres institucions d’educació en el lleure308 i d’esplai que 
incorporaven activitats ambientals. 
  
L’escoltisme al llarg de la seva història han inclòs activitats relacionades amb el 
contacte amb la natura. A partir del procés de transició democràtica s’han incorporat 
activitats ambientals dirigides a reforçar l integració del grup amb la Natura. Aquest era 
un dels idearis bàsics del plantejament scout, que havia de servir per incorporar al 
procés d’educació dels joves els valors de la solidaritat, la cooperació i el respecte pel 
medi ambient:  
 

- Formació d’Equips de Sostenibilitat que participen en les Agendes 21 
- Elaboració de materials i recursos aplicables per conscienciar en el respecte 

al medi natural. 
                                                                                                                                               
www.epedagogia.com/articulos/escola%20nova%20y%20bardina.pdf (consultat 01/06/2011).  
306 L’escoltisme català: http://usuaris.tinet.cat/jmgv/EC.html (consultat 01/06/2011).  
307 En el Congrés de Cultura Catalana es va presentar un document on es planteja la importància de les 
activitats educatives en el lleure al marge de l’escola i la família així com de la necessitat d’aprofundir en 
noves formes de participació ciutadana.  
308 En aquesta línia, el Moviment d’Esplai Cristians (MECEC) de la Fundació Pere Tarrés i la Federació 
Catalana de l’Esplai desenvolupen una tasca educativa i pedagògica de transformació social que 
incorporen en les seves activitats relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat entre els joves.  
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- Projectes de rehabilitació d’entorns naturals. 
- Programes educatius orientats a formar als infants en la protecció de la 

Natura.  
- Sortides didàctiques a la Natura. 

 
5.1.3 La Societat Catalana de Geografia i la Soceitat Catalana d’Ordenació del 
Territori (SCOT) 
 
5.1.3.1 La Societat Catalana de Geografia 
 
El paper de la Geografia al llarg del segle XIX i principis del segle XX a Catalunya va 
estar molt limitada per la falta d’uns estudis universitaris especialitzats. Casassas (1986) 
considera que els únics continguts propers a la geografia que s’ensenyava a Catalunya 
es donava a les aules d’alguns convents i al voltant de l’Acadèmia de Ciències de 
Barcelona i de la Junta de Comerç i estaven mancats de tot rigor científic i allunyats 
dels problemes concrets del territori català. La funció científica que no es va poder 
desenvolupar a la universitat va ser portada a terme pels naturalistes i excursionistes que 
van desenvolupar les seves activitats sobre el territori suplint el que a la resta d’Europa 
era la funció dels geògrafs. El segle XIX va significar una gran expansió de les Societats 
Geogràfiques: París (1821), Berlín (1828) i Londres (1830), que a Catalunya no es va 
poder concretar fins el 1935 quan es funda la Societat Catalana de Geografia. L’acta 
fundacional de la Societat Catalana de Geografia reflecteix aquesta relació de la 
geografia amb l’excursionisme i la necessitat de crear una entitat que promogui l’estudi 
de la ciència de forma autònoma de la resta de ciències socials. 
 
Segons Casassas (1986), en el desenvolupament de la geografia catalana al llarg del 
segle XIX es poden identificar tres corrents. El primer corrent té a veure amb l’àmbit 
científic i es concreta mitjançant la vinculació entre excursionisme i geografia a través 
de la relació existent entre els fundadors de la Societat Catalana de Geografia i el CEC. 
Moltes de les activitats que es van realitzar al CEC tenien relació amb la Geografia 
Física i comptaren amb la participació de Pau Vila (1881-1980) i Josep Iglésies (1902-
1986) en la impartició de cursos sobre temes geogràfics. El segon corrent fou de 
caràcter polític, relacionada amb l’aparició d’un pensament nacionalista que plantejava 
la creació d’un Estat propi amb la conseqüent necessitat d’una divisió territorial i de 
repartiment en zones del territori català.309 El tercer corrent té a veure amb el paper dels 
historiadors que contribuïren a la definició dels nous principis geogràfics.310 A finals del 
segle XIX, aquests tres corrents van coincidir en posar més èmfasi en els aspectes més 
de caràcter geogràfic que es van incorporar en l’objectiu de creació d’una estructura 
cultural catalana pròpia que es va concretar amb la creació de l’Institut d’Estudis 
Catalans el 1907 (Casassas, 1986). La creació de l’Institut d’Estudis Catalans (1907) va 
significar la constitució d’un tramat cultural propi amb la voluntat de crear un centre 
d’investigació científica al marge de les corrents tradicionals acadèmiques i 

                                                 
309 En aquesta línia, Casassas (1986) destaca a l’enginyer i membre de l’Associació Catalanista 
d’Excursions Científiques Esteve Sunyol (1856-1913), l’escriptor Pere Pagès (1856-1929) i el periodista 
membre de l’Institut d’Estudis Catalans Jaume Bofill (1878-1933).  
310 Segons Casassas (1986) , els principals historiadors que contribueixen a la definició dels nous 
principis geogràfics foren: l’historiador i membre de l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques 
Antoni Aulèstia i Pijoan (1848-1908), l’historiador i geògraf Francesc Carreras Candi (1862-1937), el 
periodista Antoni Rovira i Virgili (1882-1949) i l’advocat, polític i historiador Ferran Valls Taberner 
(1888-1942).  
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universitàries dominants i que aportava una visió globalitzadora i de convergència de les 
ciències de la natura, les ciències socials i la filosofia (Casassas, 1996).  
 
Per Iglésias (1989), la creació de la Societat Catalana de Geografia sorgeix en un 
context favorable a la creació d’uns estudis geogràfics a Catalunya que, fins aquells 
moments, no havia aconseguit assolir una disciplina actualitzada i en la línia de rigor 
científic dels estudis que es desenvolupaven a Europa (principalment a França, 
Alemanya i Anglaterra) en l’àmbit universitari. Les primeres activitats de la Societat 
Catalana de Geografia es van orientar a establir contacte amb l’Institut de Geografia de 
la Universitat de París amb l’objectiu de definir els futurs estudis universitaris de 
geografia que es van presentar al Ministeri d’Instrucció Pública el 28 de març de 1936 i 
que l’esclat de la Guerra Civil espanyola va deixar la proposta inoperant (Solé i Sabarís, 
1989). Tal i com apunten García Ramón, Nogué i Albet (1992), la falta de paral·lelisme 
entre la geografia professional i la institucionalització universitària de la geografia 
continuarà vigent a partir de 1940 i no es reprendrà fins a finals de la dècada dels anys 
70 del segle XX.  
 
L’alçament militar de 1936 significa la interrupció de tots els projectes que s’havien 
planificat des de la Societat Catalana de Geografia. Una vegada finalitzada la Guerra 
Civil es varen reprendre algunes activitats en una situació de quasi clandestinitat en 
domicilis particulars i alguns actes amb la col·laboració de la Secció de Geologia i 
Geografia del Centre Excursionista de Catalunya (Iglésies, 1989). Aquesta situació de 
marginalitat perdura fins el 1963 quan la seu de la Societat Catalana queda situada a la 
seu de l’Institut d’Estudis Catalans. Al llarg de període franquista, malgrat les dificultats 
provocades per la repressió política i cultural, es van incorporar les noves corrents 
possibilistes sota la influència del Cercle des Géographes que van ajudar a 
desenvolupar monografies locals i regionals, la utilització de mètodes inductius, de la 
ciència del paisatge, de la geografia vegetal i de l’ecologia (Casassas, 1989).  
 
A partir de 1972 comença un període de reforçament de la Societat Catalana de 
Geografia i l’impuls de la seva perspectiva universitària.311 Segons Casassas (1989), la 
incorporació de geògrafs procedents de la universitat significa un canvi d’orientació que 
impulsa l’edició de publicacions, treballs de camp i activitats acadèmiques que accentua 
la seva incidència en els accions de defensa del territori davant les agressions al medi 
ambient provocades pel model intensiu en malbaratament de recursos naturals que 
s’implanta a Catalunya en el procés de desenvolupament industrial a partir de la dècada 
dels anys 70 del segle XX: informes sobre les extraccions d’àrids al Llobregat, 
actuacions en defensa de les grederes de Santa Pau i de la zona volcànica d’Olot, 
informes sobre el problema plantejat entre Igualada i Santa Margarida de Montbui arran 
del barri de Sant Mauri.... Les activitats mediambientals de la Societat Catalana de 
Geografia es consoliden a partir de la dècada dels anys 80 i 90 del segle XX a través de 
la tasca de la tasca de divulgació que significa la creació de la publicació Treballs de la 
Societat Catalana de Geografia i de recerca multidisciplinari (amb la incorporació de 
professionals procedents d’altres disciplines com la planificació i l’urbanisme, les 
administracions locals, autonòmiques o provincials...). Tal i com recull Bertran (2000), 
en l’àmbit del territori i les relacions espacials, les activitats de la Societat Catalana de 
Geografia s’han orientat cap a temes relacionats amb els diversos processos de 
planificació territorial de Catalunya i conferències que tractaren sobre temes com ara: 
                                                 
311 Els estudis de Geografia es van implementar per primera vegada a una universitat espanyola el curs 
1969-1970 (Vilà-Valentí, 1992) 
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els usos del sòl, l’impacte geogràfic dels parcs temàtics, la gestió de la natura per 
entitats privades, la geografia humana, els espais urbans i portuaris de les ciutats 
mediterrànies, les xarxes europees de transport...  
 
El paper de la Societat Catalana de Geografia ha servit d’element integrador d’un 
col·lectiu clau en la problemàtica ambiental tant des de la perspectiva teòrica (introduint 
a Catalunya les corrents de pensament geogràfiques imperants a Europa) com des de la 
pràctica (treballant sobre el territori analitzant els problemes ambientals des dels àmbits 
de la planificació territorial, estudis de l’impacte sobre els recursos naturals provocat 
per un model econòmic basat en la indústria i la urbanització sense control, les 
conseqüències del canvi climàtic sobre la natura...).312  
 
5.1.3.2 La Societat Catalana d’Ordenació del Territori  
 
La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), fundada el 1979, és una societat 
filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) adscrita a la Secció de Ciències i 
Tecnologia.313 Els seus principals objectius són: la promoció de la recerca sobre 
aspectes teòrics de l’ordenació del territori i de la ciència regional, propiciar l’estudi de 
l’estructura territorial de Catalunya, impulsar l’anàlisi de les possibilitats d’aplicació i 
dels efectes dels instruments i mesures d’ordenació del territori, fomentar el debat a la 
societat sobre aquests temes, difondre els resultats dels treballs dels seus membres, 
mantenir relacions de col·laboració i d’intercanvi amb centres universitaris i amb altres 
societats científiques.314  
 
L’estructura del l’SCOT s’orienta cap a l’elaboració de projectes i documents d’anàlisi i 
reflexió territorial, la seva difusió a través de les xarxes d’informació territorial, la 
promoció del coneixement tècnic i acadèmic i la facilitació de la governança del 
territori. L’Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya és un instrument 
de divulgació i recerca científica que té com a objectiu donar a conèixer els plans i 
projectes relacionats amb el futur del territori, així com promoure el debat públic sobre 
el model territorial de Catalunya, faciltant la informació necessària perquè els 
investigadors, polítics i tècnics puguin desenvolupar la seva activitat en els àmbits del 
medi ambient, les infraestructures, els plans i projectes urbanístics i la política 
territorial.315 Les activitats d’anàlisi i recerca territorial de l’SCOT es donen a conèixer 

                                                 
312 En la web de la Societat Catalana de Geografia (http:scg.iec.cat), pensada i editada per Pau Alegre i 
Nadal, es pot trobar, entre altres coses, el recull de totes les activitats i publicacions des de la seva 
fundació. En aquestes es poden veure les relacionades amb el medi ambient, l’ecologia i l’ecologisme, 
d’una llarga tradició. Per exemple, Oriol de Bolòs, el 19 de gener de 1954 dissertà sobre “Conservació del 
patrimoni forestal de Catalunya”; Francesc Gurri i Joan Lluís, el 12 de desembre de 1967 presentaren 
“Polèmica del Parc natural d’Aigües Tortes”; Ramon Margalef dissertà sobre “Ecologia i Geografia” el 
30 de gener de 1976... 
313 La Secció de Ciències i Tecnologia d l’ICE actualment comprén quatre àrees de ciències 
(Matemàtiques, Física, Química i Geologia) i quatre de tecnologia (Industrial de la Construcció, de la 
Informació i de la Terra). En l’àmbit del medi ambient manté una relació molt directa amb la Secció de 
Ciències Biològiques mitjançant l’organització conjunta de jornades relatives al canvi climàtic, ecologia i 
sostenibilitat.  
Institut d’Estudis Catalans. Secció de Ciències i Tecnologia: 
 http://www.iec.cat/institucio/entrada.asp?c_epigraf_num=50023 (consultat 12/09/2012).  
314 Societat Catalana d’Ordenació del Territori. Què és l’SCOT?: http://territori.scot.cat/cat/scot.php 
(consultat 12/09/2012).  
315 Societat Catalana d’Ordenació del Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya: 
http://territori.scot.cat/cat/observatori.php (consultat: 12/09/2012).  
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mitjançant del portal web Territori i de les xarxes d’informació territorial. El portal web 
Territori recull els articles d’elaboració pròpia dels més d’un miler de projectes i debats 
desenvolupats a Catalunya entre el 2003 i el 2011 (Anuaris territorials). Aquesta tasca 
de difusió es complementa amb el desenvolupament de sistemes d’informació sobre 
l’actualitat de les qüestions territorials a través d’internet i les xarxes socials.316 La 
promoció del coneixement, un dels objectius clau de l’SCOT, es configura facilitant que 
el coneixement tècnic generat sigui utilitzat per les universitats i centres de recerca tant 
en l’elaboració de documents tècnics d’anàlisi i propostes territorials com per a 
l’elaboració d’articles acadèmics, tesis doctorals i assignatures i recerques relacionades 
amb estudis territorials i urbanístics. 
 
Tal i com planteja Castañer (2004) els Anuaris Territorials de Catalunya, des de 2003, 
han estat un instrument especialment útil per a la promoció de la recerca sobre aspectes 
teòrics de l’ordenació territorial i de la ciència regional, així com per propiciar l’estudi 
de l’estructura territorial de Catalunya, de la seva evolució i dels principals elements 
generadors de canvi. El seu objectiu és la publicació d’un recull anual dels temes 
territorials més significatius per tal de facilitar als diversos agents socials implicats en la 
gestió del territori una informació interrelacionada de les principals qüestions 
d’actualitat, acompanyada d’uns articles d’opinió més valoratius a càrrec d’experts en 
l’àmbit territorial (Tarroja, 2004).  
 
5.1.4. La tradició anarquista i naturista  
 
5.1.4.1 La tradició anarquista a Catalunya 
 
A Catalunya, l’anarquisme va tenir una gran influència en el desenvolupament de la 
conscienciació ambiental. Al llarg del període revolucionari de la Guerra Civil 
espanyola es va aplicar un model d’organització autogestionada que desencadenà un 
procés de canvi en les relacions socials, el sistema econòmic i la utilització del temps i 
de l’espai que va crear un medi ambient totalment nou (Margulies, 1989a). L’aplicació 
d’aquest model d’organització social va ser possible gràcies a que l’anarquisme com 
una filosofia de la revolució i una forma de vida alternativa s’adaptava 
extraordinàriament a l’experiència de resistència a la centralització política i econòmica 
plantejada pel moviment obrer i la pagesia (García-Ramón, 1989).  
 
La creació de la secció espanyola de la I Internacional sota la influència d’Elisée Reclús 
i de Giuseppe Fanelli (1827-1877) va facilitar el desenvolupament del pensament 
anarquista a Espanya a causa de la creació de federacions laborals descentralitzades i el 
plantejament d’usos de l’espai alternatius no autoritaris, afavorit per la forta 
identificació del poble amb les seves regions (Margulies, 1989a). Aquesta influència 
externa per part de l’anarquisme europeu es complementa amb el fet que a Catalunya 
pervivien unes estructures socials i econòmiques que facilitaven la penetració de l’ideari 
anarquista i dificultaven l’acceptació de les línies polítiques que marcava la Segona 
Internacional. Segons Balcells (1973), aquestes estructures es caracteritzaven per 
l’escassa concentració de la indústria catalana, el considerable fraccionament de 
l’explotació agrícola i la duresa de les lluites laborals, motivades per la resistència de la 
classe patronal davant les reivindicacions obreres. Aquestes característiques afavorien la 

                                                 
316 Societat Catalana d’Ordenació del Territori. Informació en xarxa: http://territori.scot.cat/cat/xarxes-
social.php (consultat 12/09/2012).  
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tendència a l’autonomia i descentralització dels diversos grups d’obrers del moviment 
sindical anarquista.  
 
Segons García-Ramón (1989), l’anarcosindicalisme espanyol va ser molt influenciat per 
diversos corrents de pensament europees i una versió espanyola de l’anarcocomunisme 
pur i un corrent intermedi que intenta integrar les idees anarquistes més pures amb la 
necessitat d’adaptar-se a les necessitats d’una societat industrial desenvolupada. 
Aquestes influències van ser fonamentals en el posterior desenvolupament de les 
polítiques agràries aplicades en procés de col·lectivització i de revolució social entre 
1936 i 1939 a Catalunya. El corrent de pensament europeu està representada per Pierre 
Besnard (1886-1947) i Christian Cornelissen (1864-1942), que varen desenvolupar el 
concepte de sindicat317 com instrument fonamental per assolir la societat anarquista. 
Plantegen un model de societat basada en els principis del federalisme i de 
l’autodeterminació de cada unitat social. Joan Peiró (1887-1942) va ser un dels 
representants d’aquest corrent anarcosindicalista que pretenia diferenciar-se respecte els 
models marxistes-leninistes i socialdemòcrates. Tenia com a punts essencials de la seva 
acció política la pràctica experimental obrera, l’antiestatisme, la valoració fonamental 
del problema econòmic, la unió del sindicalisme com a element clau de l’anarquisme i 
com a missió final, la transformació econòmica de la societat, resolució del problema 
moral i de la qüestió política i social (Gabriel, 1988).  
 
La Federació Anarquista Ibèrica (FAI), representa la línia de pensament pura que, 
basada en Piotr Kropotkin i Errico Malatesta (1853-1932), defensa l’idea de la comuna 
lliure i en el seu paper de difusió de la revolució social des del camp a les ciutats i 
pobles (García-Ramón, 1989). Aquest plantejament, impulsat des de la Revista 
Blanca,318 planteja la necessitat d’aplicar un model d’organització social i econòmic que 
es basés en els principis del mutualisme, cooperativisme i el col·lectivisme. Joan 
Montseny319 (1864-1942) i Isaac Puente (1896-1936) van aportar les idees de paisatge 
rural i que cada poble s’autoproclamés comuna lliure i assumís el control directe dels 
seus recursos. Isaac Puente, en la seva obra El Comunisme Llibertari (1932), reclamava 
l’autonomia de la comuna i la federació voluntària de varies comunes per aconseguir els 
intercanvis econòmics i socials. Segons Segarra (1988), Joan Montseny és partidari de 
la revolució i del federalisme, però al mateix temps defensa postures evolucionistes i de 
racionalisme mecanicista i d’organicisme social.320  
 
El tercer corrent d’influència del pensament anarquista que planteja García-Ramón 
(1989), es caracteritza per la necessitat d’adaptar-lo d’una forma pràctica a les 
característiques i circumstàncies de la societat espanyola i catalana. Els principals 
teòrics d’aquesta línia de pensament foren Diego Abad de Santillán (1897-1983)321 i 
Gaston Leval (1895-1978).322 Per una banda, Abad de Santillán va dissenyar el model 
organitzatiu de la futura societat anarquista basat en un sistema format per 18 consells 
                                                 
317 Segons Gabriel (1988), Pierre Besnard, planteja un nou model d’organització de la producció, tant 
agrícola com industrial, per assolir una nova societat, la del comunisme llibertari entès com una etapa de 
transició cap a una societat anarquista. Cornelissen defensa una mena d’Estat sindicalista, en el que en 
una fase de transició encara podrien subsistir algunes categories econòmiques capitalistes.  
318 La Revista Blanca es va publicar a Barcelona i Madrid entre 1898 i 1936 per la família Montseny i 
tenia com a objectiu principal la difusió de l’anarquisme.  
319 Joan Montseny va publicar els seus articles sota el pseudònim de Federico Urales.  
320 L’obra de Montseny estava influenciada per autors com Spencer, Comte o Carlyle (Segarra, 1988) 
321 Diego Abad de Santillán era el pseudònim de Sinesio Baudilio García Fernández.  
322 El seu nom original era Pierre Piller.  
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de diversos àmbits que haurien de ser els encarregats de la seva coordinació i la 
interrelació entre les diverses regions. El Consell d’agricultura hauria d’estructurar l’ús 
de l’espai agrícola, federat en un organisme superior que coordinés l’agricultura i la 
indústria. D’altra banda, Gaston Leval, planteja un model de comuna anarquista de tipus 
federal però no completament autònoma, una combinació entre el sindicat, la comuna i 
la cooperativa. Es tracta d’un sistema organitzatiu que significa una continuïtat entre 
l’espai rural i l’urbà que pretén estimular el desenvolupament de la ciutat petita i la 
importància d’integrar l’agricultura amb la indústria als pobles i la perifèria de les grans 
ciutats.  
 
5.1.4.1.1 La Ciutat Jardí: organisme orgànic i ecològic 
 
Les transformacions socials, econòmiques i polítiques al llarg de la segona meitat del 
segle XIX i principis del segle XX van significar una influència decisiva en el 
planejament urbanístic i ecològic desenvolupat per l’anarquisme a Catalunya i que va 
tenir en el concepte de Ciutat Jardí un dels seus màxims exponents. Segons Masjuan 
(2000), aquesta alternativa que introduirà els principis de la “Ciència Cívica” arriba a 
Catalunya a través de Cebrià de Montoliu que divulgarà el pensament de John Ruskin, 
William Morris i les derivacions en l’urbanisme promogudes per Ebenezer Howard i 
Patrick Geddes. El procés d’expansió il·limitat de la ciutat de tipus industrial al llarg del 
segle XIX cap a les zones perifèriques composades per boscos i terres de conreu va ser 
anomenat per Patrick Geddes com “conurbació”. Aquest procés d’expansió es 
desenvoluparà a Barcelona a partir de 1860 a partir de l’Eixample dissenyat per Ildefons 
Cerdà (1815-1876). La industrialització de Barcelona a mitjans del segle XIX requeria 
un nou tipus de solucions urbanístiques davant la pervivència de certs arcaismes en la 
seva organització espacial com ara la pervivència de les muralles medievals, el 
creixement accelerat de la població urbana i la revolució de la indústria, el comerç i els 
transports (Grau, 1974).  
 
Les condicions higièniques, degut a l’excessiva concentració de població a la ciutat 
emmurallada, eren deplorables a mitjans del segle XIX a Barcelona. El mateix Cerdà va 
reunir dades estadístiques en la seva tasca preparatòria del Pla de l’Eixample. Segons 
l’obra de Cerdà, Teoría General de la Urbanización y aplicación de sus principios y 
doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona (1867), la densitat, en un sistema 
d’edificació d’altures relativament reduïdes, arribava, pel conjunt de la ciutat, a la xifra 
de 860 habitants per hectàrea. L’índex de mortalitat arribava fins a la vora del 30, i la 
vida mitjana oscil·lava entre els 36 anys per la classe rica i els 23 per la pobra o 
jornalera:323 
 

“Les deficients condicions ambientals de les fàbriques, sobretot les tèxtils 
(humitat, soroll, borrissol del cotó, productes tòxics dels tints i dels olis de 
les màquines, etc.) juntament amb la freqüència d’accidents laborals a les 
fàbriques molt mecanitzades feien perillar la salut dels obrers, els quals 
contreien malalties respiratòries i pulmonars o es quedaven invàlids, sense 
que comptessin amb cap tipus d’assegurança a part de les caixes de 
resistència o els socors mutus, creats pels propis obrers. Els sous baixos i 
insuficients i la inestabilitat del lloc de treball (amb amplis períodes d’atur, 

                                                 
323 Els demògrafs Anna Cabré i Francesc Muñoz (1994) matisen les dades de Cerdà a Cabré, A.; Muñoz, 
F. (1994). Ildefons Cerdà i la insoportable densitat urbana: algunes consideracions a partir de la 
cartografia i anàlisi de les estadístiques contingudes en la "Teoría General". Papers de Demografia, nº 93. 
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que Cerdà calcula en una mitjana de 120 dies a l’any) completaven el 
quadre de les condicions de treball de l’obrer i repercutien en la seva 
capacitat adquisitiva, veient-se abocat a una insuficient alimentació, a 
instal·lar-se en els allotjaments més barats, i a més havia de preocupar-se 
personalment de l’assistència sanitària o social tot pertanyent a algun tipus 
d’associació de socors mutus” (Fernández et al., 1985:191-192).  

 
Cerdà defineix un model d’urbanització que integra el transport com eix fonamental de 
les relacions personals, laborals i comercials de la ciutat (Soria, 1974). Segons Grau 
(1974), el model plantejat per Cerdà significa la integració dels espais històrics del Pla 
de Barcelona adequant-lo a les necessitats de la civilització industrial, tenint en compte 
l’experiència de la formació d’un moviment obrer reivindicatiu davant la gran dificultat 
de subsistir amb les condicions salarials establertes a Barcelona a mitjans del segle XIX. 
En la pràctica, la forta especulació provocada en el període 1875-1885324 i les 
agregacions de les poblacions dels municipis veïns de Barcelona el 1897 va provocar 
que els objectius inicials de que l’Eixample integrés a les diverses classes socials: 
 

“L’Eixample de la ciutat, lluny de produir un assentament igualitari de 
classes socials, no va estar a l’abast econòmic de la població obrera 
immigrant, anant a parar aquesta als barris industrials del pobles del pla” 
(Masjuan, 2000:43). 

 
El procés d’annexió dels pobles del pla de Barcelona va ser fortament contestada per les 
classes populars, principalment a Sants i Sant Martí. Tal i com apunta Masjuan (2000), 
els anarquistes van denunciar que el procés d’annexió significaria un augment de la 
fiscalitat que la classe treballadora no podria afrontar, afavoriria el caciquisme i 
l’especulació i la continuïtat de les pèssimes condicions de vida dels habitatges obrers 
davant la priorització de les inversions en serveis socials a l’Eixample. Per Grau (1974), 
el pla de Cerdà deixa en segon terme la problemàtica social que era el punt de sortida 
del seu projecte. Les conseqüències de l’expansió de Barcelona a principis del segle XX 
sobre les condicions d’higiene i salut a Barcelona van afectar a la classe obrera 
amuntegada al cas antic de la ciutat.  
 
L’enderroc de les muralles i el desenvolupament del Pla Cerdà a partir de 1858 no va 
significar una millora de les condicions socials de la classe obrera, malgrat que 
incorporava una detallada anàlisi sobre la seva situació social: 
 

“Abans de formular el seu Pla, Cerdà va realitzar una extensíssima i acurada 
informació de l’estructura social de la ciutat que posteriorment va ampliar 
per publicar-la a la Teoría General de la Urbanización i aplicació dels seus 
principis i doctrines a la Reforma i Eixample de Barcelona. El segon volum, 
dedicat a l’anàlisi de tots els grups socials de Barcelona, és un text 
fonamental per a conèixer directament les autèntiques condicions de vida en 
la Barcelona emmurallada. Carrer per carrer, professió a professió, en cada 
estament, en cada compartiment econòmic s’analitzen els menors detalls. 

                                                 
324 Segons Masjuan (2000), el període 1875-1885, anomenat com la “febre d’or” es va caracteritzar per la 
inversió financera i especuladora per part de la burgesia que inverteix els seus capitals en el sòl i 
promocions immobiliàries de l’Eixample. Aquest procés especulador es va agreujar amb l’Exposició 
Universal de Barcelona (1888) quan es van edificar els pocs espais lliures de que disposava Barcelona 
(l’eix residencial del passeig de Sant Joan) 
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Ens trobem davant el primer plantejament sociològic de l’urbanisme. El 
problema de densitats, els problemes demogràfics, les estadístiques de 
mortalitat en funció dels oficis i de les condicions higièniques de 
l’habitació, el programa econòmic de les famílies barcelonines..., són per 
primera vegada seriosament analitzats” (Bohigas, 1963:92).  

 
Malgrat aquesta inicial preocupació social del Pla Cerdà, a principis del segle XX la 
situació de la classe obrera a Barcelona i a Catalunya, a causa del procés 
d’industrialització i un model urbanístic que afavoria la seva marginació, es 
caracteritzava per un augment de la mortalitat i de les malalties de caràcter infecciós 
(còlera, disenteria, grip, tifus, pulmonia, diftèria...). Segons l’estudi de Recaño i 
Esteve325 basat en l’estudi de Pere García Fària (1858-1927),326 la forta mortandat 
urbana que va persistir fins als anys 20 del segle XX va ser provocada per l’aglomeració 
de la població obrera. Les conseqüències de la falta d’habitatges, la insalubritat 
d’aquests, el dèficit de sanejament de les aigües i del clarevegueram, la falta de neteja 
dels carrers.., va influir en la precarització de les seves condicions de vida. A aquests 
factors urbanístics s’havien d’afegir una alimentació insuficient i de mala qualitat, 
l’alcoholisme, l’excés de treball, la ignorància sobre les normes higièniques i la 
concentració d’indústries tòxiques en el nucli urbà. L’estudi de Pere García Fària 
plantejava la necessitat de desenvolupar nous projectes urbanístics que promoguessin la 
construcció d’habitatges a les afores de la ciutat on els lloguers serien més assequibles, 
podrien combinar el descans i les activitats agrícoles i trobarien condicions higièniques 
més favorables que en el centre de la ciutat.  
 
A finals del segle XX, diversos estudis denunciaven la situació de la classe obrera a 
Barcelona i plantejaven la necessitat de donar una solució a aquesta problemàtica social. 
El doctor Jaume Queraltó (1868-1932), va promoure que l’Acadèmia d’Higiene de 
Catalunya elaborés un informe (1894) que demanava amb urgència sanejar el subsòl de 
Barcelona, construir una nova xarxa de sanejament, enderrocar els habitatges insalubres 
i procedir a l’eixamplament dels carrers de l’interior de la ciutat (Masjuan, 2000).  
 
Segons Bohigas (1963), el fracàs del Pla Cerdà en els aspectes socials va ser degut a 
diverses causes que van més enllà de les que sovint s’ha plantejat i que van ocasionar 
que no es desenvolupés d’una forma integra: la forta especulació, la falta de comprensió 
de les autoritats municipals o per l’insuficient finançament. A banda d’aquestes causes, 
s’han de tenir en consideració altres circumstàncies que van provocar que no s’arribés a 
assolir els seus objectius, en especial la manca d’una direcció adequada que coordinés 
de forma eficient la necessària interrelació entre els aspectes urbanístics i els 
econòmics327, la inadequada previsió demogràfica, el menyspreu per l’estructura 

                                                 
325 “Recaño, J; Esteve, A. Centre d’Estudis Demogràfics. (RE-) Visitando García Faria: un estudio de los 
factores espaciales i medioambientales de la mortalidad en la Barcelona de finales del siglo XIX: 
http://www.ced.uab.es/publicacions/PapersPDF/Text295.pdf (consultat 18/06/2011).  
326 L’estudi de Pedro García Faria portava per títol Medios de aminorar las enfermedades y la mortalidad 
en Barcelona. Aquesta memòria va ser llegida a l’Acadèmia d’Higiene de Catalunya el 1894.  
327 Segons Bohigas (1963), el Pla Cerdà es va desenvolupar de forma caòtica i els esquemes urbanístics 
que van ser alterats atenen a interessos econòmics, allunyant-se del disseny original. Les illes es van 
edificar per tots quatre costats, els passatges que recollien els caminants cap a les parròquies i els centres 
comunals van ésser anihilats, per tota la ciutat es van acabar construint més d’una planta a l’interior de les 
illes i es van esborrar les possibilitats de jardins i l’estructuració orgànica prevista.  
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comarcal anterior al Pla,328 i l’excés d’ordres municipals per donar resposta a la creixent 
demanda dels propietaris per guanyar més edificabilitat.  
 
Per Masjuan (2000), en aquest context de demanda social de canvi de model urbanístic 
per solucionar els greus problemes que la urbanització il·limitada i la falta de salubritat 
dels nuclis urbans que el Pla Cerdà no havia solucionat, sorgeix una proposta de ciutat 
que pretén integrar-la en la natura: la Ciutat Jardí. Montoliu incorpora el concepte 
d’ajuda mútua i de cooperació de Ruskin en la seva proposta d’un nou model de ciutat 
que s’adaptés a la natura, revisés el model industrial que afavoria la degradació del medi 
i millorés les condicions de vida de la classe obrera.  
 
El concepte de Ciutat Jardí s’emmarca en el context de la difusió de les idees utòpiques 
que plantejaven la necessitat d’un canvi de model de societat equilibrada i respectuosa 
amb la natura representada pel moviment modernista de finals del segle XIX i principis 
del segle XX (Cerdà, 1985). Cebrià de Montoliu proposava una ciutat entesa com un 
organisme viu amb espais verds i on s’acollien una gran varietat d’activitats. Els 
mecanismes que haurien de sevir per desenvolupar la Ciutat Jardí utilitzats per Cebrià 
de Montoliu a Catalunya van ser: l’extensió de la cultura popular mitjançant l’educació 
de les classes populars329, la creació d’un observatori científic dels fenòmens socials a 
través del Museu Social330 i la fundació de la Societat Cívica de la Casa Jardí.331  
 
La Ciutat Jardí significarà un canvi d’orientació en la concepció de l’urbanisme que 
evoluciona com un factor més de consolidació de l’industrialisme cap a la integració de 
les diverses ciències socials: 
 

“Des de llavors, l’urbanisme és entès com una ciència integral o cívica que 
havia de reunir els estudis geogràfics, econòmics, antropològics, històrics, 
demogràfics i d’evolució de les ciutats, amb la finalitat de regular i educar a 
la població pel nou plantejament urbà i, amb això, trobar el reequilibri de 
cadascuna de les regions naturals” (Masjuan, 2006:111). 

 
L’ecologia i l’urbanisme tenen un paper fonamental en el nou model de ciutat 
organicista. Recull tant aspectes ambientals (relacionats amb la integració entre la ciutat 
i el camp i la necessitat d’aplicar fonts renovables d’energia), com socials (aconseguir 
un espai on es pugui desenvolupar un model de societat més justa i igualitària). Els 
principals objectius de la Ciutat Jardí que es van aplicar a Catalunya i que es plantegen a 
l’obra de Cebrià de Montoliu La Ciudad Jardín (1912) es recullen a la Figura 24.  
 
  

                                                 
328 Tal i com apunta Bohigas (1963), no es va tenir en compte els enllaços amb els municipis veïns com 
Sant Andreu del Palomar o Sants, i es van intentar esborrar els antics canals circulatoris que tenien una 
forta tradició humana com les connexions amb Sarrià o Gràcia.  
329 Cebrià de Montoliu es va basar en les universitats populars existents a Anglaterra i França. 
330 La creació del Museu Social de Barcelona (1908) amb col·laboració de la Diputació de Barcelona va 
impulsar l’elaboració d’estudis i conferències sobre els problemes urbans i socials de Barcelona 
(Masjuan, 2000). 
331 Sota la tutela del Museu Social, Montoliu impulsa la creació de la Societat de Construcció Cívica de la 
Ciutat Jardí que servirà d’instrument per portar a terme el concepte d’urbanisme orgànic de la Ciutat Jardí 
(Masjuan,2000).  
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Figura 24: Principals objectius de la Ciutat Jardí 
 
Colonització 
interior 

Basada en la descentralització de la industria i el seu trasllat al camp amb 
l’objectiu d’assolir que la vida a la ciutat sigui més sana i barata. Es tracta de 
crear una síntesi entre camp i ciutat i dotar a aquesta d’una més gran 
estabilitat basada en la millora higiènica. 
 

Creació d’un 
centre urbà 

Complert i autònom i independent d’altres centres existents mitjançant un 
estudi previ de tots els factors biològics del medi natural, les peculiaritats 
ètniques dels seus habitants i dels estudis geogràfics amb l’objectiu de 
diagnosticar la correcta ubicació de la ciutat la seva capacitat i garantia de 
proveïments pels seus habitants.

Limitació del 
creixement de 
les ciutats 
 

A mesura que augment la seva grandària, poden desenvolupar nous nuclis de 
població però que han crear nuclis urbans autònoms i autosuficients. 
 

Limitació 
natural de la 
ciutat 

Mitjançant la conservació d’una vasta zona de terra agrícola i de boscos a 
l’entorn de cada ciutat per evitar que ciutats com Barcelona acabessin 
incorporant als pobles propers.  
 

Aspectes 
higiènics i 
estètics 

L’organisme urbà ha de desenvolupar instruments que satisfacin les 
necessitats vitals (boscos, jardins, platges, parcs...) i un sistema que faciliti la 
coordinació dels seus moviments (pla de transports en comú, comunicacions 
postals, telefòniques i telègrafs). 
 

Autonomia 
política, 
econòmica i 
ecològica  
 

Basant-se en la limitació del seu creixement i en la comunitat col·lectiva de la 
propietat del sòl que evitaria l’especulació capitalista.332 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de Masjuan (2000) 
 
Des de la perspectiva social, l’urbanisme que planteja la Ciutat Jardí es basa en la 
integració de diverses corrents de pensament que promovien un canvi en profunditat 
dels valors dominants: el naturisme, basat en el desig d’un model de vida en llibertat i 
d’acord amb la natura; el neomaltusianisme, que va divulgar els primers mètodes 
anticonceptius i va propiciar la creació d’un incipient moviment feminista (Masjuan, 
2000).  
 
Malgrat l’acceptació per part dels col·lectius anarquistes i obrers, el projecte de Ciutat 
Jardí fou abandonat a partir de 1917 quan s’aprova el Pla General d’Urbanització que 
tenia com a objectiu principal integrar la creixent incorporació de la ma d’obra 
necessària per cobrir les necessitats de les indústries. Segons Oliveras (1996), el fracàs 

                                                 
332 Cebrià de Montoliu recull part de les propostes del moviment georgista respecte la necessitat que el 
valor de la terra, a mesura que augmenta a causa dels processos naturals i socials, ha de ser la font dels 
ingressos públics. Segons el Centre d’Estudis d’Economia Política Natural (1994), Henry George (1837-
1897) proposava un Impost Únic sobre la renda econòmica de la terra, obtinguda per l’arrendament d’una 
finca que hauria de suprimir la resta d’impostos existents. Amb aquests ingressos George pretenia 
eliminar la pobresa, retornar a la comunitat part dels beneficis obtinguts pel rendiment de la terra i 
eliminar l’especulació. L’Estat havia de ser el propietari de la terra i qui havia de garantir que la propietat 
fos empleada pel bé comú.  
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de la implementació de la Ciutat Jardí a Catalunya va fer que Cebrià de Montoliu 
emigrés als EUA (1919) on va intentar de construir Fairhope, una ciutat orgànica 
basada en l’impost únic (a partir del concepte proposat pel moviment georgista). El 
model de Ciutat Jardí no va anar més enllà d’alguns exemples puntuals com el de Ribes 
Roges a Vilanova i la Geltrú, Malagrida a Olot, Terrassa o Sitges o Torre Baró i 
Pedralbes a Barcelona, en els quals es partia de la idea original de Ciutat Jardí de 
Howard fins a transformar-la en “suburbis-jardí”. La Llei de Cases Barates de 1921 
significa un intent d’adequar el concepte de Ciutat Jardí a les necessitats de la població 
obrera davant l’amuntegament del nucli urbà i el barraquisme. En la pràctica va 
significar un canvi per solucionar el barraquisme horitzontal pel vertical i la 
consolidació d’un model basat en la desigualtat social en l’accés a l’habitatge.  
 
Una de les principals aportacions de la Societat Cívica de la Ciutat Jardí va ser la 
introducció a Catalunya del concepte de planificació urbanística. La Ciutat Jardí va ser 
l’antecedent del planejament regional que es basava en la descentralització de les 
ciutats, la limitació del seu creixement i la urbanització i l’homogeneïtzació del territori 
que es va concretar en la República amb el projecte de “La Nova Barcelona” o Pla 
Macià. Segons Espinet i Tresseras (1999), aquest Pla, que estava influenciat pel 
Regional Planning anglosaxó i va ser projectat pel Grup d’Artistes i Tècnics Catalans 
per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània (GATCPAC) i Le Corbusier (1875-
1965), es va complementar amb el Pla de Distribució en Zones del Territori Català i 
tenia com elements fonamentals l’estructura urbana (tenint en compte la naturalesa 
territorial integrant els condicionaments geogràfics i l’edificació existent a l’Eixample i 
planificant el problema de la circulació i els transports aeris, marítims, ferroviaris i per 
carretera) i el pla de zones (en les que en cadascuna d’elles s’assignava una funció 
principal com ara industrial, residencials o industrials).  
 
Aquest model urbanístic que s’implementa a Catalunya en els anys 30 del segle XX va 
ser fortament criticat per l’anarquisme. Es rebutgen les justificacions higienistes 
argumentades pels urbanistes oficials, defensors de la construcció de grans blocs 
d’habitatges per albergar a la classe obrera. La crítica es va centrar en que l’objectiu 
dels diversos plans urbanístics pretenien consolidar un model de ciutat que respongués a 
les necessitats del model capitalista industrial, perpetuar l’exclusió del moviment obrer 
en la presa de decisions respecte al model de ciutat desitjable i amuntegar la mà d’obra 
en guetos. La resposta alternativa d’organització social i urbanística de l’anarquisme es 
basa en la proposta de Cebrià de Montoliu de la Ciutat Jardí i de la Comuna Lliure o 
Municipi Lliure (Masjuan, 2000). La proposta de Comuna Lliure o Municipi Lliure 
tindrà en el procés de col·lectivització agrària entre 1936 i 1939 una importància 
fonamental per definir el model d’organització comunitària. Aquesta es basarà en el 
principi de l’autogestió per par de la col·lectivitat de l’espai públic i de les activitats a 
desenvolupar per satisfer les necessitats dels seus integrants, la descentralització de les 
grans ciutats i l’establiment de contactes a nivell regional, nacional i internacional amb 
d’altres municipis.  
 
El comunisme llibertari plantejat per Pierre Besnard333 estableix una clara divisió de les 
funcions econòmiques i administratives del municipi, que s’havia d’encarregar de 
satisfer totes les necessitats materials i morals dels seus integrants. Els serveis que 
                                                 
333 Ateneo libertario Pangea. Comunismo libertario de P. Besnard: 
 http://ateneopangea.blogspot.com.es/2011/01/comunismo-libertario-de-pbesnard-iv.html  
(consultat 24/06/2011)  
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hauria d’assolir eren: la distribució, educació i esbarjo, assistència social i salut, 
estadística, obres públiques, allotjament, seguretat, i vies i mitjans de comunicació. 
Besnard planteja la necessitat de que els municipis es federin a nivell regional, nacional 
i internacional amb l’objectiu de compartir mètodes d’administració social, experiències 
de producció i distribució...  
 
El moviment anarquista elaborarà un model de ciutat que recull part d’aquests 
plantejaments d’organització comunitària, la Ciutat Ideal. Segons Masjuan (2000), el 
seu objectiu era la concreció d’un model de ciutat que ajudés a transformar les relacions 
socials existents per la via revolucionària. Alfonso Martínez Rizo (1877-1951) fou 
l’impulsor d’aquest concepte de ciutat que reprèn el projecte inicial de Ciutat Jardí, 
basat en la separació entre zones urbanes i en la conservació de cinturons agrícoles i 
forestals, però tenint en compte la importància que pel capitalisme tenen el mitjans de 
comunicació (principalment l’automobilístic) per consolidar el seu procés de creixement 
il·limitat. L’anàlisi de Martínez Rizo sobre la insostenibilitat econòmica i ecològica 
d’un model de ciutat excessivament gran enllaça amb la interpretació actual que des del 
moviment ecologista es fa sobre els problemes de transport que es deriven de l’excés de 
concentració de la població a les zones perifèriques. La dispersió de la població que es 
veu obligada a un continu desplaçament per accedir als centres de treball s’agreuja amb 
la separació entre camp i ciutat. Aquesta discontinuïtat incideix negativament en els 
costos dels productes de primera necessitat i afecta a les classes obreres que han de 
pagar un sobrepreu degut als costos de transport. L’anàlisi de Martínez Rico té en 
consideració els problemes higiènics i socials que provoca la gran ciutat derivats dels 
alts índex de mortalitat de la classe obrera provocats per la falta protecció social i de 
condicions sanitàries i del ritme de vida insolidari que provoca la societat capitalista:  
 

- Un model urbanístic que aconsegueixi l’equilibri territorial d’acord amb les 
lleis bioregionals. 

- Recuperar el concepte de Ciutat Jardí basant-se en la descentralització de 
les grans ciutat mitjançant un procés de reconstrucció de la ciutat que 
configurés els assentaments humans en funció a les possibilitats de l’entorn 
natural. 

- Limitació del número d’habitants a 100.000 que permetria la convivència 
entre zones de treball, residència i d’esbarjo. 

- Disseny bioclimàtic dels edificis basat en el sol, l’aire i reserva de sòl per 
destinar-lo a patis i jardins com elements clau per millorar les condicions 
de vida i higiene dels ciutadans.  

  
5.1.4.2.2 El procés de col·lectivització anarquista i la integració del medi ambient  
 
La revolució iniciada una vegada fracassada la insurrecció militar del 18 de juliol de 
1936 a Catalunya va provocar profundes transformacions en l’àmbit social i econòmic. 
Es va iniciar un procés de col·lectivitzacions de les industries i de les propietats agràries 
a càrrec, principalment, dels sindicats anarquistes de la Confederació Nacional del 
Treball (CNT), la FAI, Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM) i de la Unió General 
de Treballadors (UGT). La creació del Consell d’Economia de Catalunya (11 d’agost de 
1936), promoguda per la Generalitat de Catalunya va posar en marxa el procés de 
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col·lectivització de les principals empreses334 i explotacions agrícoles. L’instrument 
utilitzat per definir i concretar els principis mitjançant els quals el sistema productiu 
passés a mans dels obrers i camperols fou el “Pla de Transformació Socialista del País” 
que es va concretar a través del “Decret de Col·lectivitzacions i Control Obrer” (Pagès, 
1987). 
 
La integració del medi en les polítiques públiques d’ordenació del territori i la seva 
relació amb el model social i econòmic tenen la seva primera experiència pràctica al 
llarg del procés de col·lectivització rural i urbana (industrial) que va començar a l’inici 
de la Guerra Civil. Es varen crear noves formes de producció que pretenien acabar amb 
els models tradicionals de propietat de la terra, la divisió del treball i les jerarquies 
socials. Segons Masjuan (2000), el primer pas va ser iniciar el procés de 
descentralització de les àrees metropolitanes com a pas previ per configurar la 
Confederació Ibèrica de Comunes Autònomes Llibertàries, d’acord amb l’aprovat en el 
Congrés Confederal de la CNT de Saragossa (maig de 1936). L’objectiu era aconseguir 
mitjançant un estudi dels recursos naturals unes comunitats independents 
poblacionalment equilibrades d’acord amb els recursos naturals de cada regió.  
 
Tal i com apunta Masjuan (2000), es tractava de recuperar l’equilibri ecològic i humà 
aprofitant els coneixements del progrés científic que haurien de desenvolupar un model 
de producció que millorés la qualitat dels cultius, l’increment de la producció a través 
de la utilització dels recursos disponibles i la millora de la qualitat de vida. L’aplicació 
del coneixements tècnics per augmentar la producció agrícola va ser una de les 
principals característiques del procés de col·lectivització rural al llarg del període 1936-
1939. Les millores dels estudis hidrogràfics, minerals i de cerca de fonts d’energia 
renovable proposades per Alberto Carsí (1876-1960)335 van significar la integració de la 
tècnica i l’àmbit científic amb el pensament anarquista amb l’objectiu d’assolir la 
rehabilitació i l’equilibri territorial de Catalunya. Aquesta base científica en el 
desenvolupament de noves tècniques d’optimització dels recursos naturals es va 
complementar amb les aportacions de Josep Comas (1868-1937) en els àmbits de 
l’astronomia i la climatologia que conjuntament amb les aportacions de Carsí varen 
permetre establir el mapa geogràfic-biòtic forestal de Catalunya d’acord amb les 
diverses varietats biològiques i bioclimes existents a la regió, amb la finalitat d’introduir 
el cultiu deliberat del paisatge i l’explotació de fusta adequada, mitjançant la 
intensificació i repoblació forestal.  
 
Segons Margulies (1989b), malgrat la situació de guerra que va limitar l’intercanvi entre 
regions es va assolir un increment de la producció mitjançant la diversificació i 
intensificació dels cultius i de millora de l’eficiència industrial a través de mesures que 
podem considerar com a ecològiques: 
 
                                                 
334 El Decret de Col·lectivització de 24 d’octubre de 1936 va regular quines empreses podien ser 
col·lectivitzades. El límit es va establir en les empreses de menys de 100 treballadors, que podien optar 
per mantenir-se en el sector privat (Amsden, 1989).  
335 Tal i com apunta Masjuan (2000), els estudis de Carsí sobre els mitjans tècnics eficaços pel naixement 
d’aigües subterrànies i dels treballs a realitzar per la seva canalització, així com la publicació de la seva 
obra La riquesa minera de Catalunya (1937), varen significar una millora significativa de l’aprofitament 
dels recursos naturals per millorar la producció dels cultius agrícoles i l’optimització dels costos 
d’extracció mineral i la seva utilització alternativa a Catalunya. Amb l’objectiu d’incrementar els serveis 
públics i la indústria va dissenyar un prototip reduït de molí de vent que estaven pensats per ser instal·lats 
en algunes muntanyes de Catalunya.  
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- Diversificació de la producció amb l’objectiu d’augmentar l’autosuficiència 
i reduir el caràcter estacional del treball. 

- Formació de grans ramats d’animals i es van establir vincles entre diverses 
activitats agrícoles (cultiu de fruiters, apicultura i la producció de mel).  

- Preocupació per la conservació a llarg termini, cultius rotatoris, plantació 
d’arbres per evitar l’erosió del sòl i la creació de laboratoris per la 
investigació de noves tècniques de cultiu i de la fertilització amb residus 
animals.  

- Introducció de noves indústries en zones rurals amb l’objectiu d’ampliar 
l’autosuficiència de les regions.  

- Inventariat de les necessitats industrials i el potencial amb l’objectiu de 
determinar quines activitats manufactureres convenia tornar a introduir, 
quines estendre i quines extingir.  

- Desenvolupament de nous processos productius que utilitzaven materials 
de més fàcil obtenció degut a que moltes indústries van haver d’afrontar 
l’escassetat de primeres matèries.  

- Diversificació dels cultius en funció de les necessitats alimentàries locals 
en zones on s’havia imposat el monocultiu.  

- Agrupació de parcel·les amb l’objectiu d’optimitzar el rendiment de la 
terra.  

- Construcció de preses, conduccions d’aigua, ponts i pous en aquelles zones 
que s’havien dedicat a cultiva productes de secà.  

- Introducció de petites indústries i magatzems de distribució amb l’objectiu 
de rendibilitzar la seva producció i evitar els costos del transport dels 
productes.  

 
El model social es fonamentava en els principis anarquistes de democràcia participativa 
se caràcter assembleari. Per Margulies (1989b), la distribució del treball es basava la 
rotació de taques sense distinció entre treball agrícola i industrial i de supressió dels 
sistemes de gestió jeràrquics i de domini i subordinació, característiques de la societat 
capitalista. L’òrgan que regulava l’organització econòmica i social eren les assemblees 
generals. El model anarquista d’organització econòmica i social va tenir una influència 
fonamental en la distribució del espai i del paisatge rural. L’aplicació del concepte 
d’ajuda mútua va establir xarxes d’intercanvi entre la pagesia industrial i la indústria 
urbana que varen afavorir que la idea de regió fos l’element clau de la vida econòmica i 
social que es van concretar en la modificació dels límits entre les diferents àrees, l’inici 
de projectes d’obres públiques i la renovació dels sistemes de transport.  
 
El procés de col·lectivització de les empreses es va desenvolupar de forma anàloga al 
que es va produir a les propietats agrícoles. Segons Amsden (1989), el model 
d’organització social anarquista, basat en el model de presa de decisions participativa i 
igualitària, va donar el poder de decisió a les indústries als Comitès de Fàbriques que 
van establir l’eliminació de les jerarquies i l’establiment del salari únic per tots els 
treballadors. Una de les seves funcions principals era la d’enviar representants al 
Consell General Industrial que decidien els marges de beneficis, els acords amb els 
minoristes, els procediments comptables corrents i les directius econòmiques.  
 
Segons Pagès (1987), al llarg del procés de col·lectivització es van produir una sèrie de 
transformacions socials basades en la idea de desenvolupar un nou model urbà que 
havia de racionalitzar les ciutats creant una xarxa de serveis públics que arribés a tota la 
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ciutadania. Aquestes millores es van centrar en l’àmbit pedagògic i educatiu, de la 
sanitat i la millora de la situació de la dona.336  
 
En conjunt el procés de col·lectivitzacions rurals i urbanes van tenir un gran impacte en 
les estructures socials i econòmiques a Catalunya. La valoració dels seus efectes i 
resultats és dispar en la historiografia sobre aquest tema. Pagès (1987) opina que la 
interpretació negativa sobre els seus resultats de l’experiència revolucionària s’ha basat 
en els arguments de la falta de disciplina i d’organització a les empreses i la baixada de 
la producció que es va experimentar en començar la guerra. No obstant, segons aquest 
mateix autor, s’han de tenir en compte les circumstàncies que van dificultar assolir els 
resultats previstos, com ara el boicot permanent per part de la República a les 
col·lectivitzacions, les dificultats d’exportació de les manufactures al mercat espanyol a 
causa de la guerra que van provocar problemes financers i crediticis greus i el procés de 
reconversió d’una economia de guerra a una economia de guerra. La mateixa CNT-FAI 
admetia en el seu congrés camperol català (gener de 1937), l’existència d’efectes 
importants com la manca de direcció i d’assessorament tècnic i els problemes derivats 
de l’oposició de la Unió de Rabassaires (UR) i del Partit Socialista Unificat de 
Catalunya (PSUC) a les col·lectivitzacions (Bonamusa, 1998). En aquesta línia, Monjo i 
Vega (1986) plantegen que, malgrat que la classe treballadora va demostrar que podia 
portar l’empresa sense la direcció dels seus propietaris i que es van millorar les seves 
condicions laborals, els seus dirigents no va poder afrontar una conducció de 
l’economia a partir del seu ideari social al llarg del procés revolucionari. Les causes són 
diverses: la manca de preparació i capacitació de la militància confederal per portar a 
terme la revolució i guanyar la guerra; la dificultat per responsabilitzar-se de totes les 
tasques tècniques i administratives necessàries de tipus empresarial i de planificació 
econòmica del país; la feblesa doctrinal de l’organització, a causa de l’existència de 
tendències oposades en la mateixa Confederació; la dispersió dels quadres de la CNT-
FAI a causa de la marxa als fronts de guerra; la gran diversitat de comitès i de models 
de col·lectivització industrial; i la presència d’alts directius en el lloc de treball en el 
moment de reinici de la feina.  
 
Si es tenen en compte les variables socials podem considerar que els processos de 
col·lectivització van significar un canvi en els valors predominants a la societat: 
 

“El descentralisme anarquista, no obstant, va ser més que un procés social i 
espacial; va estar basat en una filosofia de la vida totalment nova. Les seves 
característiques (l’autogestió, la integració de les activitats econòmiques i 
socials, la petitesa de l’escala, i el federalisme) anaven dirigides cap al 
desenvolupament de qualitats humanes positives. El fet que els anarquistes 
espanyols tinguessin èxit en assolir-lo queda demostrat per les 
característiques personals dels seus partidaris (persones que estaven ansioses 
per cooperar amb els altres a tots els nivells, que semblaven entendre les 
necessitats dels altres i volien donar una resposta, que mantenien l’interès i 

                                                 
336 Segons Pagès (1987), la creació del Consell de l’Escola Nova Unificada (27 de juliol de 1936), tenia 
com a objectiu elaborar una planificació de l’ensenyament del nen des de l’escola bressol fins als estudis 
universitaris. En l’àmbit sanitari, la creació del Consell general de la Sanitat (28 d’agost de 1936) va 
significar la comarcalització de la sanitat a Catalunya, basada en la divisió de Catalunya en 20 centres 
sanitaris intercomarcals, que disposaven del seu propi consell comarcal de sanitat. Les reformes socials 
establertes pels processos de col·lectivització van significar la incorporació massiva de la dona al treball 
que es complementaven amb mesures sanitàries com ara les campanyes per eradicar la prostitució i el 
decret sobre la interrupció artificial de l’embaràs (25 de desembre de 1936).  
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l’entusiasme en el seu treball malgrat la llarga jornada, que vivien a prop de 
la natura i la respectaven, i que conduïen les seves complexes vides de 
forma responsable sense atrinxerar-se en formes d’autoritat)” (Margulies, 
1989b:287-288). 

 
Malgrat el context polític en que es van produir les transformacions socials i polítiques i 
l’oposició interna es poden considerar com a positives des de la perspectiva obrera en la 
mesura que responien a un plantejament autogestionari i al mateix temps planificat de 
tota una sèrie de conquestes socials reivindicades durant molt de temps pel moviment 
obrer de Catalunya (Pagès, 1987).  
  
5.1.4.2 Naturisme i Anarconaturisme 
 
El Naturisme es pot considerar com uns dels antecedents directes de l’actual 
ecologisme. Des de finals dels segle XIX proposava la restauració d’una forma natural 
de vida que havia de garantir la perduda unitat de la humanitat amb la Natura mitjançant 
la transformació individual de les conductes. Va assolir el seu punt màxim d’acceptació 
abans de la I Guerra Mundial mitjançant l’acció de grups nudistes, vegetarians, de 
partidaris de la medicina natural, reformistes urbans, grups de convivència comunitària, 
etc. En alguns països, com Alemanya (on es denominava “Moviment per la reforma de 
la vida”) van arribar al caràcter de moviments de masses, amb més de 150.000 membres 
abans de la I Guerra Mundial.  
 
Segons Brandt (1969), dins del que es considera moviment naturista es poden incloure 
diversos corrents, que si bé sovint es manifesten aïllats, formen part d’una mateixa 
concepció de la vida i de la ciència persegueixen el mateix ideal. Els principals corrents 
que formen part del Naturisme són: 
 

- Partidaris del Vegetarianisme: practiquen un règim de vida basat en el 
concepte de que l’alimentació animal, la carn, l’alcohol, les drogues, etc., 
danyen a l’ésser humà tant física com moralment. 

- Naturòpates: practiquen un sistema de curació purament natural i racional 
que combat la medicina facultativa que utilitza fàrmacs i elements 
artificials sense eliminar les causes reals de les malalties. Pel contrari, la 
Naturoteràpia: incideix en les causes íntimes de les malalties i en el seu 
veritable origen.  

- Antivacunistes: combaten l’obligatorietat de la vacunació per considerar-la 
perjudicial per la salut de les persones que la reben i la seva descendència. 

- Antiviseccionistes: s’oposen a les pràctiques mèdiques amb animals per 
considerar-los cruels i innecessaris.  

- Protectors dels animals i les plantes: s’oposen a la depredació de la natura 
per part de l’ésser humà que provoca la seva extinció. 

- Eugenistes:337 partidaris d’una adequada organització social que permeti a 
la població desenvolupar una vida sana i en harmonia amb la Natura. 

 

                                                 
337 L’eugènesia sovint s’ha relacionat amb les corrents de pensament que plantegen la necessitat d’establir 
processos de selecció de la raça per millorar la raça. Sobre aquest tema,, Andreu Domingo fa una reflexió 
sobre la relació entre selecció de la raça i l’eugenèsia en el seu llibre Descenso literario a los infiernos 
literarios: distopía y población, publicat per Anagrama (2008).  
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Brandt (1969) també inclou en el moviment naturista a les corrents de pensament que 
promouen la internacionalització dels pobles. Aquest corrent fomenta la unió dels 
pobles entre si, plantejant noves formes d’organització social i cultural que integra a 
totes les nacions del món en una mateixa unitat política, econòmica i social. En aquest 
apartat també inclou als esperantistes, partidaris d’un idioma internacional que facilités 
els mecanismes d’enteniment dels pobles. Tots aquests moviments integrats i 
interrelacionats entre si, encara que sovint han actuat aïlladament, persegueixen la 
mateixa finalitat: reformar el gènere humà per mitjà d’un sistema de vida racional i 
conforme a la Natura mitjançant d’un sistema de cultura moral. La filosofia comuna al 
moviment naturista és el concepte de Rousseau de tornar a la Natura, a la vida senzilla, 
tractant d’adaptar-se al medi natural com l’única forma d’afavorir la llei de la 
conservació de la vida.  
 
Segons Masjuan (2000), el naturisme apareix a la Península Ibèrica el 1903 a través de 
la Revista Blanca de Madrid i a Salud i Fuerza de Barcelona on es presenta com una 
nova corrent sociològica de l’anarquisme, en diversos articles dels anarquistes francesos 
Enrique Zisly (1872-1945) i Emile Gravelle (1855-1920). La seva principal aportació va 
ser la reflexió sobre les conseqüències que el model industrial capitalista provoca sobre 
el medi des d’una perspectiva ecològica: 
 

“Zisly i Gravelle atribueixen a l’industrialisme i al progrés tècnic la 
desaparició dels boscos, la contaminació atmosfèrica i el consegüent canvi 
climàtic que per ambdós no obeeix als cicles naturals, sinó a l’alteració dels 
cursos d’aigües i el paper que tenen els arbres en la regulació del clima. Al 
mateix temps anticipen els efectes negatius que està produint la desaparició i 
degeneració de les diverses plantes i animals, així com els efectes 
degeneratius en els éssers humans, que efectuen treballs nocius en els taller i 
en les fàbriques com a únic recurs de vida” (Masjuan, 2000:433). 
 

L’anarconaturisme va estudiar i elaborar una alternativa respecte al medi físic i social en 
que es trobaven immersos els organismes vius davant l’efecte devastador que pel medi i 
les persones provocava el capitalisme. Aquest model social alternatiu que planteja 
l’anarconaturisme es fonamenta en la necessitat de l’emancipació de la dona a través 
d’accions que equilibressin el creixement de la població, la medicina natural i 
l’alimentació vegetariana, el contacte amb la natura i el nudisme i la transformació de 
l’organització social. Segons Masjuan (1993), a Catalunya l’emancipació de la dona 
inicialment es va orientar des del neomaltusianisme cap a la Unió i la Maternitat Lliure i 
Conscient com a reacció de les classes populars enfront l’estat burgés i l’església 
catòlica que encoratjaven la necessitat de la procreació il·limitada. Es potenciava la 
divulgació dels anticonceptius i l’alliberament integral de la dona des d’una perspectiva 
pacifista338 mitjançant la conscienciació de que les proclames clericals i estatals obeïen 
a la necessitat d’obtenir soldats procedents de les classes populars per sostenir les 
guerres colonials i abastir a les fàbriques amb obrers amb la finalitat d’abaratir els 
salaris. D’altra banda, els anarquistes maltusians van promoure un corrent de pensament 
que plantejava que les teories a favor de l’augment de la natalitat no responien a cap 
criteri racional i que inclús amb una més justa distribució dels aliments el problema de 
                                                 
338 El pacifisme inherent a l’ideal social de la Generació Conscient i Voluntària recull una gran part del 
pensament de Maria Lacerda de Moura (1897-1945), que planteja que l’alliberament de la dona comporta 
la pau i la solidaritat entre les persones i els pobles mitjançant l’objecció de consciència davant la guerra a 
través del control de la natalitat i l’igualitarisme entre sexes (Masjuan, 1993).  
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l’excés de població era insoluble. Es va a començar a comprendre i divulgar que la 
capacitat de sustentació de la Terra era limitada i que les fronteres nacionals no podien 
solucionar el problema.  
 
La medicina natural es va convertir en un element clau en el pensament naturista 
d’oposició al model social capitalista. Des de la perspectiva naturista, la medicina ha de 
tenir una funció social basada en la prevenció i la transformació de la societat per tal de 
combatre la misèria i la ignorància. Des del naturisme es denuncia el model alimentari 
basat en la nutrició carnívora i es planteja la necessitat de que per assolir l’equilibri 
entre les persones i el medi natural s’havia de prescindir de la producció innecessària i 
el consum superflu. El vegetarianisme va més enllà de l’aspecte nutricional i està lligat 
amb les qualitats morals i la solidaritat com ara l’aposta per una vida basada en la 
senzillesa incompatible amb el model d’organització social capitalista. A principis del 
segle XX s’havien constituït a Catalunya multitud de societats i grups vegetarians, 
centres de medicina natural i diverses publicacions divulgatives sobre vegetarianisme i 
medicina natural339 que van contribuir a la difusió de la medicina natural entre les 
classes populars.  
 
Masjuan (2000), recull les teories d’Albà Rosell (1881-1964), que plantejava que la 
tasca regeneradora del naturisme s’havia de realitzar de forma voluntària des de 
l’individu fins la col·lectivitat i que per aquest motiu s’havien de constituir colònies i 
grups anarconaturistes experimentals. La seva obra El País de Macrobia (1929) va 
contribuir a que diversos grups apliquessin de pràctica els plantejaments del naturisme 
constituint algunes colònies anarconaturistes que pretenien ser organitzacions 
autosuficients i autogestionades basades en l’abolició de la propietat de l’aigua i del sòl, 
elements clau de la dominació capitalista. En l’àmbit individual, proposa una 
regeneració humana a partir del que actualment s’anomenaria simplicitat voluntària: 
prescindir de les coses supèrflues i una alimentació frugal i simple, creada en el mateix 
lloc de residència (un antecedent del que seria posteriorment el concepte de sobirania 
alimentària).  
 
El moviment naturista es va caracteritzar per la impossibilitat d’una cohesió 
organitzativa que de forma progressiva va significar la marginació del naturisme social 
emancipador propi de les classes populars i l’auge d’un model naturista basat en les 
publicacions de salut combinades amb un plantejament Teosòfic340 i una corrent 
mercantilista naturista propera al negoci de la macrobiòtica (Masjuan, 2000).  
 
Després de la Guerra Civil espanyola el moviment naturista de caire anarquista queda 
pràcticament delmat degut a la forta repressió a que és sotmesa aquest col·lectiu. Els 
arxius de les diferents societats naturistes són destruïts i els naturistes queden relegats a 
una situació de semiclandestinitat, agrupats. El component polític i revolucionari que 
caracteritzava al moviment naturista abans de la Guerra Civil queda totalment exclòs i 
                                                 
339 Masjuan (2000), destaca la revista vegetariana Helios de València (1915), la revista Regeneració de la 
Societat Vegetariana Naturista de Catalunya (1920), Divulgació Vegetariano-Naturista de la Societat 
Vegetariana Naturista de Catalunya i de l’Institut Naturista Hispano-Americà (1920), la revista de 
caràcter eugenista Eugenia (1921), i la revista Ètica de la secció d’excursionisme popular Sol i Vida de 
l’Ateneu Eclèctic Naturista (1926).  
340 Segons Masjuan (2000), el naturisme de signe teosòfic i anticomercial va tenir molta importància a 
Espanya a partir de 1915. Els seus objectius eren els de formar un nucli de fraternitat de la humanitat 
sense cap tipus de distinció, fomentar l’estudi comparat de les religions, ciències i filosofies i investigar 
les lleis de la natura i els poder latents de l’ésser humà.  
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es converteix en un espai on s’organitzen activitats i conferències sobre vegetarianisme i 
naturisme a l’entorn de la Societat Naturista de Barcelona. El moviment naturista queda 
relegat a una associació que es desvincula de la filosofia de vida igualitària i 
alliberadora que l’havia caracteritzat.  
 
A l’entorn del naturisme es van desenvolupar diverses escoles o tendències científiques 
naturistes que plantejaven metodologies de prevenció i curació de les malalties 
allunyades de la concepció oficial de la medicina. Una línia encapçalada pel doctor 
Nicolás Capo (1899-1976) plantejava una corrent que propugna que alguns aliments 
poden curar les malalties.341 L’altra corrent de pensament naturista promoguda pel 
doctor José Castro (1890-1980), desenvolupà una teoria sobre les comptabilitats 
d’aliments i la seva relació per la salut.342  
 
A mitjans dels anys 60 del segle XX, es produeixen diversos actes que afavoriran canvis 
en el moviment naturista a Catalunya. El 1963 es celebra a Barcelona el XVII Congrés 
Internacional Vegetarià i el 1964 es funda la Federación Naturista Vegetariana Española 
promoguda per les societats naturistes de Barcelona, Madrid, Baracaldo i Valladolid. 
Entre la dècada dels anys 70 mitjans dels anys 80 del segle XX es produeix un 
ressorgiment del naturisme a Catalunya mitjançant la fundació de diverses entitats 
socials i publicacions dedicades a la difusió de l’alimentació sana i la medicina natural 
com ara: la revista Nueva Época (1973), que ofereix des de la Societat Naturista de 
Barcelona informació sobre naturisme, ecologisme, vegetarianisme, medicina 
alternativa, etc.; l’Associació Vida Sana (1974), que té com a objectiu de recuperar 
agricultors que volguessin recuperar l’agricultura biològica; la Revista Integral (1978), 
orientada a la promoció de l’alimentació sana, la salut i la medicina alternativa; o el 
Centre d’Estudis Naturistes (1979), que té com a finalitat l’estudi i divulgació de les 
medicines naturals. 
 
Aquesta etapa de creixement del moviment naturista coincideix amb un període 
d’obertura de la Societat Naturista de Barcelona que intenta tornar als orígens del 
naturisme, desvinculant-se del procés de politització que havia patit des de la dècada 
dels anys 60. El naturisme es vincula al moviment ecologista i les activitats associatives 
i els continguts de la revista Nueva Época es centren en temes relacionats amb la 
problemàtica ambiental: energia nuclear, les energies alternatives, malalties ambientals, 
efectes de la contaminació sobre la salut... Es recolzen les campanyes de protecció del 
territori com les de la defensa dels aiguamolls de l’Empordà, la serra de Gallecs, sobre 
l’impacte ambiental de la urbanització Ampuriabrava o les campanyes i mobilitzacions 
contra l’energia nuclear. Al mateix temps que es funda la Cooperativa Naturista 
Vegetariana de Barcelona s’inicia un procés de col·laboració amb aquelles entitats 
dedicades a l’agricultura biològica: cooperatives, productors, distribuïdors comercials, 
associacions de consumidors...  
 
El moviment naturista ha contribuït a consolidar en la societat catalana una filosofia de 
vida que enllaç amb les propostes de l’anarquisme sobre la salut i la medicina 

                                                 
341 Nicolás Capo a les seves obres Trofologia Práctica i Trofoterapia (1926) i Les meves observacions 
clíniques sobre la llimona, l’all i la ceba (1976) planteja que aliments com la llimona, l’all i la ceba 
poden curar i prevenir de les malalties.  
342 José Castro a la seva obra Electrologia estàtica dinàmica (1976), analitza les conseqüències que les 
emocions i les malalties psicosomàtiques tenen pel cos humà i com una alimentació equilibrada i 
específica por millorar la salut.  
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tradicional. Superada l’etapa del franquisme va recuperar de forma progressiva les seves 
arrels tornant a connectar amb la natura i el medi ambient vinculant-se amb els nous 
moviments socials com l’ecologisme, l’agricultura biològica, el pacifisme, el 
feminisme...  
 
5.2 LA CONFIGURACIÓ DEL MOVIMENT ECOLOGISTA A 
CATALUNYA 

 
5.2.1 Un model de desenvolupament ecològicament negatiu 
 
Per al moviment ecologista el model de desenvolupament econòmic i industrial de 
Catalunya s’ha caracteritzat per la generació de greus problemes ambientals i fortes 
desigualtats territorials i socials. Ha estat un procés en el que aquest model intensiu en 
recursos naturals ha facilitat la concentració en grans aglomeracions urbanes, industrials 
i turístiques en base als interessos dels grups dominants i no a la millora de la qualitat de 
vida del conjunt dels ciutadans.  
 
Seguint l’estructura cronològica que planteja Maluquer (1998) en el seu llibre Història 
econòmica de Catalunya segles XIX i XX, podem analitzar l’evolució de la 
industrialització i el creixement econòmic de Catalunya en cinc grans etapes que 
abasten des de 1840 (quan comença el període de difusió de la industrialització a 
Catalunya) fins el 1997 (plena integració de l’economia catalana a la CEE i als mercats 
globals): el desenvolupament d’un model econòmic i industrial en el context de context 
de la revolució tecnològica (1840-1891), l’impuls industrialitzador de la segona 
revolució industrial (1891-1930), un període d’estacament i aïllament internacional 
(1930-1955), l’expansió econòmica i un canvi estructural que va afavorir la 
industrialització del país (1955-1975) i la gestació d’un nou model de creixement 
integrat en l’espai econòmic europeu i internacional que consolidarà les desigualtats 
territorials de Catalunya (1975-1996). A partir de 1996 podem afegir una darrera etapa 
que, segons Oliver (2007) es pot considerar com d’una economia en transició i de 
reestructuració de l’activitat productiva en un context de globalització (1996-2007).  
 
5.2.1.1 Revolució tecnològica i industrialització: 1840-1891 
 
Segons Maluquer (1998), el procés d’industrialització iniciat a partir de la dècada dels 
anys 40 del segle XIX, es caracteritzà per la ràpida adopció de la revolució tecnològica 
en els processos productius que va tenir una incidència clau en les inversions i 
l’ocupació. El fet de que es tractés d’una indústria transformadora marcada per una forta 
dependència de proveïments exteriors en energia, primeres matèries, productes 
semiacabats i béns d’equip va influir a que Barcelona es convertís en el mercat central 
de consum i el punt de sortida cap al mercat espanyol, amb la conseqüent concentració 
de la indústria i de nous habitatges que havien de donar cabuda a la creixent necessitat 
de ma d’obra al voltant de la capital.  
 
La importància de la indústria tèxtil va significar en una primera etapa (fins el 1860) 
que la majoria d’indústries que utilitzaven com a fonts d’energia el carbó es 
localitzessin a l’entorn dels barris industrials de les ciutats que disposaven de ferrocarril. 
En una segona etapa (fins el 1871), amb l’objectiu d’estalviar els costos de la utilització 
del carbó, es van buscar cursos d’aigua utilitzables per a obtenir energia hidràulica, 
desplaçant l’industria cap a les conques del Besòs, el Llobregat, el Cardener i el Ter.  
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Aquests procés de mecanització de la indústria tèxtil i la necessitat d’accedir més 
fàcilment a les fonts d’energia del carbó i de la força hidràulica va provocar un canvi en 
la localització territorial de la població. Segons Balcells (1984), el desplaçament de les 
indústries cap a la costa i les conques fluvials va significar el decaïment de les 
comarques tradicionalment tèxtils cotoneres del Berguedà, Alt Penedès, Anoia i Conca 
de Barberà i la concentració a les noves zones emergents del Barcelonès, el Maresme, 
Vilanova i la Geltrú i Camp de Tarragona, així com en el Bages, Baix Llobregat, Vallès 
Occidental i a ribes del Ter. Aquesta concentració industrial a les va provocar espais 
amb una elevada aglomeració de població, principalment a poblacions com Sabadell i 
Terrassa on es va produir un procés de canvi de model productiu des d’una societat 
agrària a una industrial el conseqüent impacte ambiental.  
 
El sector tèxtil va ser el dinamitzador de l’economia catalana afavorint el creixement 
d’empreses i indústries complementàries com la indústria siderúrgica, l’enllumenat de 
gas i d’electricitat, així com de molts serveis com les assegurances, el transport, la 
banca o el comerç. Les exportacions eren un element clau per la indústria catalana en un 
context de demanda interna dèbil i sotmesa a les fluctuacions determinades per una 
agricultura poc diversificada i amb una baixa i sovint decreixent productivitat que 
depenia fins a mitjans del segle XIX del mercat espanyol (Balcells, 1984). Les 
dificultats per accedir als mercats exteriors internacionals degut a la política aranzelària 
proteccionista del govern espanyol i les dificultats de comunicació terrestre i 
ferroviària343 (Maluquer, 1998). L’impuls al creixement econòmic i industrial es va 
aconseguir a través de l’increment de la demanda interna, la millora de la productivitat 
mitjançant la incorporació de noves tecnologies, l’abaratiment dels costos de 
producció344 i el creixement de la població.  
  
L’expansió de la industrialització va tenir un impacte en la configuració del territori i en 
el model econòmic català. Per Maluquer (1998), el creixement econòmic va ser resultat 
de l’acumulació de capital afavorit per l’elevada productivitat del treball, l’aposta de les 
institucions (Diputació i la Comissió de Fàbriques), la millora de les infraestructures 
(especialment del port de Barcelona, la millora de la xarxa de carreteres i la construcció 
del canal d’Urgell el 1861), la creació d’un bon sistema d’ensenyament tècnic i la 
creació d’institucions financeres que van afavorir les inversions (fundació del Banc de 
Barcelona el 1844). 
 
L’agricultura va ser fonamental pel desenvolupament industrial de Catalunya ja que va 
aportar la força de treball als nous sectors emergents, facilità capitals per la inversió 
(principalment procedents de les colònies de Cuba i Puerto Rico), mercats pels 
productes produïts per la indústria i capacitat d’importar maquinària amb el capital de 

                                                 
343 La xarxa ferroviària catalana es va consolidar a partir de mitjans del segle XIX amb la construcció de 
la línia que connectava Barcelona i Mataró (1848) i posteriorment Barcelona amb Saragossa (1861), 
València (1867) i Perpinyà (1878). Segons Maluquer (1998), la selecció d’una amplada de via d’1,67, 
diferent dels ferrocarrils europeus va dificultar la connexió fronterera amb França, fet que va dificultar la 
inserció a l’economia internacional.  
344 L’abaratiment dels costos de producció es van plantejar mitjançant la implementació del canvi tècnic 
que va ocasionar un augment dels salaris dels treballadors més qualificats i la reducció dels costos 
laborals dels obrers sense especialització (Maluquer, 1998). D’altra banda, es van potenciar sense èxit les 
prospeccions mineres arreu de Catalunya (les hulles de Sant Joan de les Abadesses, les antracites de 
Duesaigües de Tarragona, els lignits de Fígols i de la Pobla de Lillet) amb l’objectiu de reduir la 
dependència exterior dels minerals necessaris per la indústria (Balcells, 1984).  
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les exportacions (Maluquer, 1998). La via de creixement de l’agricultura va ser 
l’especialització i la intensificació de l’ús del sòl mitjançant l’increment de la producció 
de cereals i l’especialització vitivinícola.  
 
L’estructura de la població a Catalunya en el període 1840-1891 es va caracteritzar per 
un desplaçament del camp a la ciutat i de l’interior a la costa. Segons Izard i de Riquer 
(1983), el creixement i la localització de la població a Catalunya al llarg de la segona 
meitat del segle XIX està relacionat amb les activitats industrials (principalment 
Barcelonès i Vallès Occidental) i agràries, amb una expansió deguda a un millor 
aprofitament dels recursos hidràulics (Montsià, Baix Ebre, Baix Llobregat), i per la seva 
vinculació a la construcció del canal d’Urgell (Segrià i Garrigues). Es produeix una 
tendència a la concentració en les grans àrees industrials i agrícoles i la pèrdua constant 
de població de les comarques muntanyenques que per la seva dificultat de 
comunicacions es converteixen en proveïdores de ma d’obra agrícola qualificada i ma 
d’obra industrial. 
 
5.2.1.2 Impuls de la segona revolució industrial: 1891-1930 
 
Aquest període es va caracteritzar per creixement continuat de la l’economia i de la 
indústria i el sector serveis. Segons Balcells (1983), a principis del segle XX Catalunya 
era un país industrialitzat que, des de finals del segle XIX havia intensificat la creació 
de noves indústries transformat l’estructura econòmica i demogràfica de moltes 
comarques, principalment de la zona de l’Alt Llobregat, el Ter i el Fresser, on 
s’instal·laren fàbriques de filat i es crearen colònies fabrils.345 El sector tèxtil continuava 
essent predominant, amb una estructura basada en la petita i mitjana empresa, una sèrie 
de petits tallers familiars que depenien uns dels altres i sense possibilitats d’accedir a 
capitals per la seva modernització imprescindible en un context caracteritzat per la falta 
de mercats i de competitivitat.  
 
A partir de la I Guerra Mundial (1914-1918) es produirà un procés de diversificació de 
la indústria catalana que produirà un gran creixement dels sectors metal·lúrgic, químic i 
de l’electricitat. El sector metal·lúrgic es desenvoluparà mitjançant la construcció de 
motors, de maquinària, de material ferroviari i naval mitjançant la creació d’empreses 
com la d’automòbils Hispano-Suiza (1904) o d’avions com Eizalde (1908). El sector 
químic es desenvolupa a través de la fundació de l’empresa Cros (1904), que es 
converteix en la principal d’adobs i fosfats d’Espanya.  
 
Segons Pérez et al. (2006), un dels factors clau del desenvolupament industrial a 
Catalunya en el primer terç del segle XX va ser l’electrificació, que va permetre triplicar 
el consum d’energia, reduir la dependència energètica exterior, abaratir el costos de 
producció, millorar la competitivitat de l’economia i diversificar la indústria. La 
necessitat de consum d’energia per part del sector industrial va facilitar la progressiva 

                                                 
345 La creació de les colònies industrials es produeix en un context en el que en algunes comarques 
(principalment del Bages, Berguedà, Osona, Ripollès i Baix Llobregat) el teixit industrial rural preexistent 
desemboca en la industrialització en un moment en que el treball assalariat s’organitza en fàbriques i el 
procés productiu es mecanitza i en que el fabricant de l’interior, provinent de l’artesanat local, reorganitza 
el seu negoci i constitueix una fàbrica que amb el temps esdevé colònia. Les colònies es situaren a 
l’entorn dels rius amb la finalitat d’aprofitar l’energia hidràulica dels vells molins i de disposar d’una ma 
d’obra rural mixta, que compaginava la seva feina a la fàbrica i al camp.  
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electrificació de Catalunya i la conseqüent diversificació de la inversió arreu del 
territori, principalment a la província de Lleida.346  
 
Es va produir un canvi en el model energètic de Catalunya, el creixement de les zones 
on es van crear colònies fabrils a les conques fluvials, sobretot a la del riu Llobregat, i 
va fer créixer poblacions allà on una determinada indústria trobava la matèria primera i 
l’energia adequada per portar a terme l’activitat econòmica d’una manera competitiva 
(aigua o biomassa) va fer necessari la recerca de noves fonts d’energia com l’electricitat 
(Dolader, 2006). El procés d’electrificació va tenir una incidència clau en la 
configuració del territori degut a la necessitat de construcció de grans infraestructures 
(carreteres, ferrocarrils i xarxes telegràfiques), necessàries per la distribució dels 
productes industrials, l’abastiment de les matèries primeres, la distribució dels bens de 
consum i la comunicació entre els centres de producció i les xarxes de distribució i 
comercialització. 
 
Entre 1911 i 1926 l’augment de la producció d’electricitat es va veure afavorit per 
l’atorgament de subvencions directes a algunes empreses per la construcció 
d’embasaments347, fet que va facilitar que a Catalunya un 70% de l’electricitat fos de 
procedència autòctona (Pérez et al., 2006). Aquesta facilitat per la inversió privada va 
significar que a Catalunya, amb una orografia molt favorable, es construïssin diversos 
embasaments com els de Cabdella (1913), Seròs (1914), Tremp (1915) i Camarasa 
(1920).  
 
A principis del segle XX l’agricultura a Catalunya es trobava, tal i com apunta Balcells 
(1983), en una situació d’estancament. Una agricultura basada en la vinya, cereals i 
olivera, productes de difícil comercialització degut a la competència exterior i per uns 
sistemes de conreu antiquats. Serà a partir de la dècada dels anys 20 del segle XX quan 
es comencen, degut a les institucions assessores de la Mancomunitat, a desenvolupar 
tècniques modernes de cultiu mitjançant la utilització de maquinària, d’adobs de 
nitrogenats i de fertilitzants. Aquest fet comportarà una augment de la productivitat i 
l’expansió econòmica de comarques tradicionalment agrícoles com ara el Segrià, Baix 
Ebre, Baix Llobregat, Maresme, Empordà, Gironès... 
 
En conjunt la població activa de Catalunya al llarg del període 1900-1930 evoluciona 
cap a un model clarament industrial amb una augment progressiu del sector de serveis 
relacionat amb la indústria, i per una pèrdua progressiva del pes de l’agricultura (Figura 
25).  
 
  

                                                 
346 A principis del segle XX, Lleida representava el 93% de la capacitat elèctrica instal·lada a Catalunya 
(Bartolomé, 2007). Aquest fet va significar la dinamització econòmica de la província, principalment a la 
zona dels Pirineus mitjançant la construcció de noves infraestructures de comunicació i la creació de 
centrals elèctriques.  
347 La Llei Gasset (1911) va establir subvencions per la construcció d’obres hidràuliques amb destinació a 
recs, defenses i canalització dels corrents i establir un procediment per a la seva execució a càrrec dels 
interessats amb ajuts de l’Estat: rebre una subvenció del 50% del valor de l’obra i un avançament del 40% 
(Bartolomé, 2007).  
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Figura 25: Població activa de Catalunya per sectors 1900-1930 
 
Any Total Primari Secundari Terciari 
1900 
1910 
1920 
1930 

753.897 
698.335 
965.912 

 1.133.327 

430.011 
324.701 
345.269 
321.245 

221.419 
236.167 
412.735 
616.567 

102.467 
137.467 
207.908 
195.515 

 
Font: Izard i de Riquer (1983:105) 
 
Aquest creixement econòmic i industrial va tenir una incidència directa en l’augment de 
la població a Catalunya, pricipalment a Barcelona que es converteix en el principal 
focus d’atracció de la població procedent d’Espanya. Tal i com apunta Maluquer 
(1998), aquest creixement demogràfic de Barcelona es va consolidar amb l’Exposició 
Internacional (1929) que va facilitar l’adequació de la ciutat a les noves necessitats 
d’infraestructures davant la seva consolidació com a centre industrial de referència. El 
fet que les fàbriques es situessin a prop de les zones on es pogués aprofitar l’energia que 
era als rius va facilitar la creació de colònies fabrils a les conques fluvials, sobretot a la 
del riu Llobregat, i va fer créixer poblacions allà on es situaven les empreses, 
principalment tèxtils (Dolader, 2006).  
 
Izard i de Riquer (1983), analitzant l’estructura i la localització territorial de la població 
catalana entre 1900 i 1930, plantegen que a principis del segle XX Barcelona era el gran 
centre urbà català amb uns 500.000 habitants. Les ciutats que li seguien en població no 
arribaven a 25.000 habitants. La crisi de la fil·loxera i la manca de feina al camp 
provocarà que comarques com el Priorat o la Conca de Barberà perdin un 15% de la 
seva població i que les comarques muntanyenques del Pirineu pateixin una pèrdua 
considerable d’habitants per dirigir-se a Barcelona, a les zones industrials del 
Barcelonès, el Vallès o el Bages, o a Amèrica (Argentina o Cuba principalment). Tal i 
com es pot apreciar en Figura 25, al mateix temps que Catalunya perdia població 
autòctona comença un procés de recepció de població immigrada procedent 
principalment del País Valencià, Aragó, Múrcia i Andalusia, que es concentraran a 
Barcelona i a les principals ciutats industrials.  

 
Figura 26: Creixement de la població a les principals ciutats de Catalunya 1900-
1930 (xifres en milers d’habitants) 
 
Regió 1900 1910 1920 1930 Increment 

1900-1930 
% 

Barcelona 
(Ciutat de Barcelona) 
Girona 
Tarragona 
Tortosa 
Vic 
Manresa 
Lleida 
Seu d’Urgell 

883 
(533) 
265 
188 
140 
 85 
140 
196 
 69 

961 
(595) 
283 
182 
147 
 90 
145 
207 
 69 

1.147 
(710) 
 288 
 188 
159 
 96 
162 
234 
 71 

1.572 
(1.055) 

 287 
 187 
 155 
 104 
 182 
 233 
 71 

689 
(472) 
 22 
 -1 
 15 
 19 
 42 
 37 
 2 

+78 
+90 
 +8 
 -2 
+10 
+22 
+30 
+18 
 +2 

Catalunya 1.966 2.084 2.345 2.791 825 +41,9 
 
Font: Izard i de Riquer (1983:96) 
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5.2.1.3 Estancament i aïllament internacional: 1930-1955 
 
El període 1930-1955 va significar un estancament de l’economia a Catalunya, 
condicionada per les continues crisis polítiques i per la situació d’autarquia i 
intervencionisme estatal que el primer franquisme va implementar en un context 
d’aïllament internacional que patia Espanya. A nivell ambiental, fins a mitjans del segle 
XX els efectes sobre el medi són pràcticament inexistents a causa de la davallada de 
l’economia i de la indústria. A partir de mitjans de la dècada dels anys 50 del segle XX 
comencen a tenir una progressiva incidència sobre el territori els efectes del procés 
d’industrialització que es consolidarà a partir de la dècada dels anys 60 del segle XX.  
 
Segons Maluquer (1998), el retrocés i aïllament econòmic va afectar a tots els sectors 
productius de Catalunya: agrari (la manca de fertilitzants i de la maquinària necessària 
per augmentar el nivell de producció va provocar greus problemes d’abastiment de la 
població), construcció (provocat per la falta de proveïments bàsics i d’inversió) i 
industrial (com a conseqüència del grans problemes energètics, la falta de matèries 
primeres, un equipament productiu obsolet i una reglamentació intervencionista que 
regulava la producció dels productes industrials).348 Com a conseqüència de la paràlisi 
de l’economia es produeix un descens de la producció industrial i de la inversió que 
comportà un augment de les taxes d’atur i una pèrdua del poder adquisitiu de la 
població degut a la reducció dels salaris reals. Segons Molinero i Ysàs (1985), l’atur 
parcial va adquirir unes proporcions molt notables a causa de la manca de primeres 
matèries i les restriccions elèctriques, que provocaren que en alguns sectors s’hagués de 
reduir substancialment el treball. La indústria tèxtil (principalment la cotonera) va ser la 
més afectada pel problema de les matèries primeres i va provocar reduccions de 
plantilla i que els obrers només cobressin els dies treballats.349  
 
La creació del Instituto Nacional de Industria (INI), el 1941, va significar la implantació 
de noves empreses com ara: la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana 
(ENHER), el 1946); la Sociedad Española de Automóviles de Turismo S.A. (SEAT), el 
1951; la conversió de l’antiga Hispano-Suiza en la Empresa Nacional de Autocamiones 
S.A (ENASA), el 1946; i la empresa Eizalde la Empresa Nacional de Motores de 
Aviación (ENMASA), el 1951. Aquest impuls de la indústria va produir una 
progressiva recuperació de l’economia a causa de la millora de la demanda interna i de 
l’alliberament relatiu del comerç exterior que va permetre l’obtenció de primeres 
matèries i d’aquells equips que resultaven indispensables per la millora de la 
productivitat industrial (Borderías et al. 1990). Especialment important va ser la 
recuperació en els sectors metal·lúrgics i químics. Aquest procés es va veure afavorit 
per les primeres mesures liberalitzadores en matèria econòmica: 
 
                                                 
348 La política econòmica del primer franquisme tenia com a objectiu consolidar el domini arbitrari de 
l’Administració sobre la societat civil mitjançant el control de la distribució de les matèries primeres, el 
control dels preus, i les múltiples traves administratives per la creació i localització de les indústries. La 
creació d’un sector públic industrial, agrupades a l’entorn de l’INI amb una política orientada a afavorir a 
les grans empreses públiques va perjudicar a les empreses catalanes, caracteritzada per l’abundància de 
petites i mitjanes empreses privades (Maluquer, 1998).  
349 La importància de la indústria tèxtil cotonera va provocar que el govern intervingués mitjançant un 
decret de 13 de juliol de 1940 que prohibia l’acomiadament dels treballadors per falta de primeres 
matèries i establia un subsidi que es finançava amb un impost sobre el quilo de cotó en brut importat 
(Molinero i Ysàs, 1985).  
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Segons Borderías et al. (1990) en el sector agrari el retrocés també fou molt significatiu 
degut a que les superfícies conreades durant les dècades dels anys 40 i 50 del segle XX 
es van situar per sota de les del període republicà i el descens dels rendiments físics 
agraris. La política agrària al llarg del franquisme fins la dècada dels anys 50 del segle 
XX va provocar: una restricció notable del consum de la majoria de la població, 
principalment dels conreus intensius que exigien pel seu desenvolupament un nivell de 
rendes més elevats; l’aparició del mercat negre i d’estraperlo per part dels petits i 
mitjans pagesos; i una política de preus baixos que provocà l’autarquia de les 
explotacions pageses.  
 
Tant sols el sector turístic va tenir un cert procés d’expansió a partir de la dècada dels 
anys 50 del segle XX. Catalunya es va convertir en el primer pol d’atracció turística 
gràcies al seu medi natural, preus baixos, l’avantatge de la diferència de nivell 
adquisitiu respecte les economies europees i la bona comunicació amb l’Europa 
desenvolupada (Maluquer, 1998). A partir de 1953 es construeix a Catalunya 
(principalment a les comarques del Maresme i del Garraf) la primera estructura 
d’allotjaments orientades a estàncies vacacionals a base de petits establiments de petita 
mida i a partir d’inversió fonamentalment local (Maluquer, 2011). Aquesta primera fase 
del fenomen turístic va tenir una influència positiva per l’economia local en els sectors 
de la construcció i les indústries auxiliars i van significar l’inici del procés de 
degradació ambiental del litoral català a causa de la falta d’una normativa que regulés la 
construcció de les infraestructures hoteleres.  
 
Per Maluquer (1998), el període 1930-1955 es caracteritza per un alentiment del 
creixement de la població de Catalunya encara que de forma irregular. Es combinen 
factors que contribueixen a aquest alentiment demogràfic, com ara la lenta recuperació 
de la natalitat amb d’altres que afavoreixen el creixement de la població (l’entrada de 
prop de mig milió d’immigrants procedents d’Espanya entre 1940 i 1955 i la forta 
elevació de l’esperança de vida). Malgrat l’estancament demogràfic provocat per la 
guerra civil, la immigració espanyola va incidir en el creixement de la població a partir 
dels anys 40 del segle XX (Figura 27).  
 
Figura 27: Evolució de la població de Catalunya, 1930-1955 
 
Any Població de 

fet 
 

Creixement 
relatiu % 

Intercensal 
absolut 

Taxa 
Creixement 

anual % 

Índex 
1900=100 

1930 
 

2.791.292 19,00 446.573 1,61 142 

1936 
 

2.920.786  4,60 129.494 0,76 149 

1940 
 

2.980.974  -1,00  -29.812 -0,25 147 

1945 
 

3.073.254  6,30 182.280 1,23 156 

1950 
 

3.240.313  5,40 167.059 1,06 165 

1955 
 

3.534.184 9,00 293.871 1,75 180 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de Pujadas i Mendizàbal (1991:13) 
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5.2.1.4 Expansió econòmica i canvi estructural (1955-1975) 
 
El període 1955-1975 es caracteritza per un creixement econòmic i industrial 
extraordinari. Catalunya es converteix en un focus d’inversió en els sectors industrial, 
agrari, turístic i de la construcció. Aquest desenvolupament va afavorir la modernització 
de les seves estructures i l’atracció d’inversió estrangera, que va ser decisiva per a la 
seva posterior evolució econòmica. Tal i com planteja De la Fuente (2007), a mitjans 
dels anys 50 del segle XX Catalunya era la regió espanyola amb un major pes al 
producte agregat d’Espanya i la segona en població i ocupació, per darrere d’Andalusia. 
Durant la resta del segle XX, el pes de Catalunya en el PIB espanyol es va mantenir 
constant, mentre que la seva participació en l’ocupació i en la població ha augmentat en 
més de tres punts. El 1999 Catalunya era la primera de les comunitats autònomes 
espanyoles en termes de PIB i ocupació, i la segona en població.  
 
Les causes d’aquest creixement econòmic van ser diverses, per Tusell (1990) aquestes 
van ser principalment degudes a factors externs i interns: l’impacte de l’ajuda dels EUA 
a partir dels pactes amb Espanya sobre la utilització del territori espanyol amb finalitats 
militars350 que va significar la finalització de l’aïllament d’Espanya respecte la 
comunitat internacional i l’inici del procés de les inversions estrangeres en els sectors 
industrial i turístic (principalment d’empreses dels EUA) aprofitant la falta de 
planificació territorial, de producció o demogràfica que significarà, principalment a 
partir de la dècada dels anys 60 del segle XX, el que García, Reixac i Vilanova 
(1979:101) anomenen la “destrucció programada de Catalunya. No obstant, segons 
Tamames (1994), malgrat que el Plan de Estabilización de 1959 i els diversos Planes de 
Desarrollo posats en marxa entre 1964 i 1975351 van significar el sanejament del 
capitalisme espanyol, que ja havia arribat a l’esgotament de les seves possibilitats per la 
via de la autarquia, els diversos Planes de Desarrollo no van solucionar els problemes 
estructurals de l’economia espanyola com la inflació, l’especulació immobiliària i la 
utilització inadequada dels recursos financers i de la despesa pública.  
 
Per Maluquer (1998), les polítiques econòmiques del govern espanyol, principalment el 
Plan de Estabilización, conjuntament amb la liberalització de les inversions industrials i 
la reforma tributària van significar un estímul a la modernització de Catalunya, 
perjudicada en el període anterior pel model econòmic proteccionista. Catalunya es va 
convertir en un focus d’atracció d’inversions de capital estranger en un context de 
creixement de les economies europees: 
 

“Les raons principals de la preferència del capital estranger per localitzar les 
inversions a Catalunya eren tres: primer de res, l’existència d’una base 

                                                 
350 El 1953 es va signar l’anomenat Pacto de Madrid, segons el qual Espanya permetia la construcció i la 
utilització durant 10 anys de tres bases àrees i una naval en territori espanyol i es regulaven les base per la 
defensa mútua. A canvi Espanya va rebre entre 1953 i 1963 un ajut econòmic de 1.183 milions de dòlars 
entre aportacions directes (un 35%) i la resta (65%) en concepte de préstecs. Aquets ajuts de l’anomenat 
Pla Marshall van tenir un efecte estabilitzador de l’economia i va ser un element clau en el 
desenvolupament econòmic espanyol (Tusell, 1990)  
351 El Plan de Estabilización (1959) va significar l’inici d’una sèrie de mesures econòmiques expansives i 
liberalitzadores que van tenir una influència positiva en la balança comercial. Els posteriors Planes de 
Desarrollo (1964-1967, 1968-1971 i 1972-1975) van tenir com a objectiu millorar l’eficiència i 
coordinació del sector financer públic i una progressiva integració en els organismes econòmics 
internacionals així com una obertura cap a la liberalització comercial (Tusell, 1990) 
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industrial àmplia i diversificada, amb la possibilitat d’aprofitar les 
economies de localització que deriven de l’existència d’altres empreses i de 
serveis de tot tipus. En segon lloc, el dinamisme del mercat català, amb un 
ritme de creixement força superior al del conjunt espanyol. En tercer lloc, la 
ubicació del país a vora de la frontera i de les rendes de posició. Per algunes 
empreses de capital estranger la facilitat dels desplaçaments des de les 
localitat on es troben les seus centrals, constituïa un al·licient addicional” 
(Maluquer, 1998:172). 

 
El període 1955-1975 va significar un rellançament de la indústria catalana, tant pel 
nombre de població ocupada, com de diversificació sectorial, i de localització. Les 
causes d’aquest creixement econòmic i industrial són per Baró i Villafaña (2009): la 
gradual liberalització exterior i interior del comerç, la nova normativa molt més 
permissiva que facilita la regulació de les inversions estrangeres i la progressiva 
expansió de les exportacions de serveis turístics. Aquests fets, conjuntament amb la 
revitalització del mercat interior i dels mercats exteriors, van permetre finançar el 
proveïment de noves necessitats d’energia (especialment de petroli), de primeres 
matèries, de productes semimanufacturats i de bens d’equip. Segons García, Reixac i 
Vilanova (1979), aquesta demanda d’energia va ser un dels factors pels quals, a partir de 
la crisi energètica de 1973, es va reforçar l’energia nuclear com a solució als dèficits 
energètics de Catalunya.  
 
Segons Maluquer (1998), la distribució de la indústria a finals d’aquest període 1955-
1975 es caracteritza per la forta densitat industrial de la província de Barcelona,352 a 
causa de les economies d’aglomeració i al procés d’urbanització. Aquesta localització 
preferent a la província de Barcelona es va caracteritzar per la gran diversificació de la 
majoria de subsectors industrials capdavanters en tecnologia i innovació (industrial, 
productes minerals no metàl·lics, química, productes metàl·lics, maquinària i material 
elèctric, automoció...).  
 
Una de les principals característiques del període 1955-1975 a Catalunya va ser el 
creixement del sector de la construcció, lligat principalment a l’edificació d’habitatges 
de primera i segona residència i la demanda hotelera. Segons Folch (1988), el procés de 
construcció il·limitada que es va desenvolupar al llarg de la dècada dels anys 70 del 
segle XXI va provocar l’excessiva concentració en grans nuclis urbans, consolidant un 
model urbanístic caracteritzat pel seu creixement accelerat sense control i per 
l’organització d’àrees metropolitanes o hinterlands que enllacen els nuclis urbans entre 
elles sense deixar espais verds. Des de la perspectiva ambiental, les conseqüències 
socials són greus ja que aquesta densitat de població provoca un dèficit d’accessos i 
sortides, sanejaments, espais verds i d’esbarjo.  
 
El creixement de les grans concentracions urbanes a partir dels anys 60 del segle XX va 
provocar l’Àrea Metropolitana de Barcelona incrementés la seva població entre 1965 i 
1970 en 384.135 habitants. Aquest creixement va ser causat pel fenomen de la 
immigració, fet que significà el despoblament dels nuclis rurals o la seva incorporació 
als grans nuclis urbans. Segons Folch (1988) els efectes negatius d’aquest model mancat 
d’una planificació coherent de l’ocupació del territori i d’una especulació sense control 
                                                 
352 Segons les dades del registre del Ministeri d’Indústria per l’any 1976, a Barcelona s’havien localitzat 
el 15,2% de les industrials d’Espanya, a Girona el 2,7%, a Tarragona el 2,0%, i a Lleida e’1,6% 
(Maluquer, 1998).  
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han estat: la substitució de zones agrícoles tradicionals per polígons industrials i 
d’habitatges (Delta del Llobregat, Camp de Tarragona, Girona-Salt-Sarrià de Ter, Reus-
Tarragona-Vila-seca...), construcció d’urbanitzacions il·legals en indrets naturals 
protegits (Collserola, Garraf, Parc del Montnegre i de Corredor, Gallecs...) o 
legalitzades a base de requalificacions urbanístiques per part dels ajuntaments, 
infraestructures improvisades que s’anaven desenvolupant a mesura que creixien les 
grans concentracions urbanes i les zones d’esbarjo i turisme (autopistes, túnels i 
carreteres a les zones d’alta muntanya, aeroports, ports marítims de caràcter recreatiu, 
xarxes viàries d’accés als grans nuclis de població...).  
 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, l’increment de l’activitat econòmica en el període 
1955-1975 va tenir una gran incidència en el sector industrial, com també es van produir 
canvis estructurals en el sector agropecuari. Segons García Pascual (1995), l’augment 
de població, el procés accelerat d’urbanització, l’encariment del cost de la ma d’obra 
agrícola, l’increment del nivell de vida i l’augment de la demanda de productes frescos 
lactis i fruites van provocar un canvi estructural en el model d’explotació agropecuària. 
Benelbas (1989) destaca tres grans vies de transformació: la mecanització, la revolució 
química i la revolució tecnològica. Segons Godoy (1979), davant aquesta situació, les 
petites explotacions agrícoles i ramaderes, degut a les dificultats per augmentar la seva 
superfície de l’explotació, van tenir que desenvolupar aquelles activitats agràries que els 
havien de permetre una més gran intensificació de la producció. El model agropecuari 
català pateix una transformació en la seva estructura productiva que s’orienta cap a un 
model de tipus industrial, caracteritzat per la progressiva mecanització de les 
explotacions agropecuàries, la utilització de matèries primeres (adobs, pinsos, productes 
fitosanitaris...) i la creació de cadenes de transformació i industrialització de productes 
agraris i càrnics.  
 
Segons García Pascual (1995), el canvi de context econòmic, coincideix amb l’inici de 
la fase expansiva de l’economia catalana i la introducció progressiva del model 
industrial en la producció porcina i avícola que va provocar que entre 1960 i 1975 es 
produís una etapa d’accelerat increment de la producció de carn a Catalunya i una 
redistribució territorial dels principals centres agropecuaris. Les comarques de 
Barcelona, les comarques de muntanya i les comarques de Girona havien perdut el seu 
paper predominant de la indústria ramadera mentre que les comarques a l’entorn de Pla 
de Lleida i les de la Catalunya Central (principalment l’Osona) havien augmentat 
considerablement els seus percentatges en l’activitat ramadera. Al mateix temps, el 
camp català va importar un model de producció caracteritzat per l’adopció de criteris 
industrials i plenament integrat en el funcionament del capitalisme internacional, tant en 
el sector ramader com en el de producció de fruites i hortalisses. Aquest model 
industrial va significar una progressiva concentració territorial de la ramaderia com a 
conseqüència de que aquests criteris industrials (accessibilitat, localització, escala...) 
comportaven que les noves granges estiguessin prop de les fàbriques de pinso, dels 
ports que importaven les matèries primeres per a la seva producció i propers als centres 
de consum.  
 
El turisme ha contribuït a la consolidació d’aquest model intensiu en recursos naturals. 
A partir de 1955 va començar una etapa de desenvolupament accelerat del turisme al 
que va afavorir una adequada localització geogràfica, en el punt millor situat de la 
Península Ibèrica per les àrees emissores del centre continental i del conjunt d’Europa 
Occidental i l’acció dels turoperadors internacionals que van veure una molt bona 
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oportunitat de negoci a Catalunya (Maluquer, 2011). Segons Maluquer (1998), l’oferta 
hotelera global a Catalunya presenta dues etapes clarament diferenciades. Tal i com 
podem veure en la Figura 28, entre 1954 i el 1965 van augmentar el nombre 
d’establiments (caracteritzats pel seu caràcter familiar i de petita grandària) i a partir 
d’aquest any es produeix un estancament en el nombre d’establiments i augmenten el 
nombre total de places. Entre 1965 i 1975 es va caracteritzar per la creació 
d’establiments hotelers més grans i per la sortida del mercat de petites empreses 
inviables en el nou model turístic que començava a estar dominat per les grans empres 
de tour operadors.  

 
Figura 28: Evolució de l’oferta hotelera a Catalunya 1954-1975 
 
Any Establiments Places Percentatge de la relació entre 

Places i establiments 
1954 
1960 
1965 
1970 
1975 
 

 263 
 869 
2.003 
1.979 
2.201 

 20.996 
 46.431 
101.382 
129.081 
169.058 

79,8 
53,4 
50,6 
65,2 
76,8 

 
Font: Maluquer (1998:194) 
  
L’oferta hotelera al llarg d’aquest període estava basada en el turisme de sol i platja, un 
producte de vacances de llarga durada però amb una marcada estacionalitat, localitzada 
en la zona del litoral, de baix preu i amb establiments d’una qualitat mitjana i baixa, 
d’una a tres estrelles, gestionats per empreses familiars i afectats per un endeutament 
elevat (Maluquer, 2011). La façana litoral catalana va ser la més amenaçada 
ambientalment per l’expansió econòmica d’aquest període 1955-1975. La concentració 
humana, industrial i turística ha provocat greus problemes ecològics: contaminació de 
l’atmosfera i de les aigües continentals i marítimes, destrucció d’espais naturals, 
alteració de la vegetació tradicional i de la fauna autòctona... El turisme de masses 
agreujava el problema en el litoral marítim: 
 

“L’especulació turística ha estat autènticament nefasta a tot arreu. Els 
promotors immobiliaris han construït hotels i urbanitzacions a tot el llarg de 
la costa, fins a que perden tot contacte amb les àrees interiors, de les quals 
queden separades per hotels, “bungalows”, carreteres i aparcaments”. 
(Folch, 1988:302).  
 

Els problemes derivats del turisme també han afectat a les zones limítrofes al litoral que, 
degut a la superpoblació temporal, han perjudicat el natural desenvolupament de la 
vegetació i la fauna, afavorint els riscos d’incendis, la contaminació de les aigües 
litorals i fluvials, abocaments incontrolats de deixalles... A aquesta pressió del litoral 
s’ha d’afegir les que van suportar les zones turístiques de muntanya amb la construcció 
d’establiments hotelers, pistes d’esquí, càmpings, carreteres d’alta muntanya... en llocs 
inapropiats i sense cap tipus d’integració en el medi natural (Folch, 1988). 
 
El creixement econòmic i industrial va comportar un increment del consum d’energia i 
un canvi de model energètic que va tenir importants repercussions ambientals. Segons el 
Departament d’Indústria i Energia (1989), analitzant l’evolució històrica del consum 
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final d’energia al territori espanyol, es pot comprovar com es produeix un increment del 
consum elèctric que va passar de 2,9 milions de tones equivalents en petroli (TEP)353 en 
1965 a 8,4 en 1988. No obstant, aquest increment és força irregular, ja que es produeix 
un decreixement en el consum entre 1970-1975 (6,5% anual) i 1975-1980 (3,8% anual), 
fins arribar a una etapa de creixement negativa entre 1980-1985 (-0,8% anual). Es 
produeix un canvi de model energètic en el que l’energia procedent dels derivats de 
petroli té cada vegada un pes més important degut a que una part substancial del parc 
tèrmic utilitzava derivats del petroli com a combustible, a causa de l’estabilitat de preus 
i a la seva facilitat d’utilització (Marcos, 2002).  
 
L’esclat de la crisi del petroli el 1973 va provocar la necessitat d’un canvi d’orientació 
del model energètic que ja havia previst el I Plan Energético Nacional (PEN) de 1969 
que no va ser aprovat fins el 1975 i no es va revisar fins el 1977. El PEN-1969, creat per 
la Unidad Eléctrica Sociedad Anónima (UNESA)354 i les grans companyes elèctriques 
tenien com a principal objectiu, suggerit pels nord-americans i acceptat pel govern 
espanyol, substituir el petroli per l’energia nuclear. Segons Gaviria (1978),355 l’objectiu 
dels EUA era controlar a través del cicle del urani i de les nuclears la producció 
energètica d’Europa occidental i disminuir la demanda de petroli del mercat mundial 
per, d’aquesta forma, continuar disposant d’ell per a les seves importacions. El PEN-
1969 havia previst la instal·lació d’un reactor nuclear de patent francesa a Vandellós 
(1972) i dos reactors a Ascó (1984 i 1986) amb dos reactors adquirits a la multinacional 
nord-americana Westinghouse Electric Corporation (García, Reixa i Vilanova, 1979). 
Segons Folch (1988), aquesta ubicació de les centrals nuclears és deguda a que 
Catalunya, al tractar-se d’un país pobre en rius cabalosos, han de situar-se 
necessàriament devers la costa o devers l’Ebre, degut a la gran quantitat d’aigua que 
necessita pel seu funcionament. Aquesta concentració a la zona de Tarragona agreujava 
les repercussions ambientals que significa l’energia nuclear: contaminació de les aigües 
del litoral i dels rius adjacents, la possibilitat d’accidents i les fugues radioactives, 
l’acumulació d’emissions radioactives, riscos col·laterals derivats del transport i 
manipulació de materials radioactius, la dificultat d’emmagatzematge dels residus...  
 
Entre 1950 i 1975 Catalunya experimenta un creixement explosiu de la població 
provocat tant per un creixement migratori de l’ordre de més d’1.300.000 immigrants 
com pel creixement natural de la població. L’increment de la natalitat i l’augment de 
l’esperança de vida que impliquen un augment de quasi 2.500.000 persones en el 
període 1955-1975 (Pujadas i Mendizàbal, 1991). La positiva evolució econòmica de 
Catalunya en aquest període va tenir una influència directa en l’evolució creixent de la 
població. La progressiva industrialització i la consolidació del turisme com a força 
dinamitzadora de l’economia van ser els elements clau en aquest desenvolupament 
demogràfic positiu. Tal i com podem veure a la Figura 29, aquest període assoleix taxes 
de creixement anual mitjà del 2,46% amb una punt màxim del 2,74 el 1965, les més 
altes de la història demogràfica de Catalunya. També es pot apreciar com a partir de 
1965, malgrat que les taxes de creixement anual continuen essent elevades, es comença 
a notar una progressiva davallada que serà molt més accentuada a partir de 1975 
(coincidint amb la crisi econòmica).  

                                                 
353 La tona equivalent de petroli és una unitat d’energia. El seu valor equival a l’energia que hi ha en una 
tona de petroli.  
354 UNESA fou creada per iniciativa de 18 empreses elèctriques el 1944 amb l’objectiu de fer front a les 
difícils circumstàncies per les que travessava l’abastiment elèctric espanyol en aquella època.  
355 Mario Gaviria. El País 27/06/1978. Los planes energéticos trucados. 
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Figura 29: Evolució de la població de Catalunya, 1955-1975 
 
Any Població de fet 

 
Creixement 
relatiu % 

Intercensal 
absolut 

Taxa 
Creixement 

anual % 

Índex 
1900=100 

1955 
 

3.534.184  9,00 293.871 1,75 180 

1960 
 

3.925.779 11,00 391.595 2.12 200 

1965 
 

4.493.699 14,50 567.920 2,74 228 

1970 
 

5.122.567 13,40 628.828 2,65 260 

1975 
 

5.662.791 10,50 540.224 2,02 288 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de Pujadas i Mendizàbal (1991:13) 
 
L’evolució positiva de l’economia catalana entre1955-1975 va fer créixer la seva 
població en un total de 1.733.019 habitants, però aquest increment va ser molt desigual, 
en funció del desenvolupament econòmic i industrial de cada comarca. Seguint l’anàlisi 
de Pujadas Mendizàbal (1991) sobre el creixement absolut i anual de les comarques 
catalanes per períodes (Annex 5) s’extreuen les següents conclusions: 
 

- Les taxes de creixement anual més elevades de població es concentren a les 
comarques amb més dinamisme industrial i turístiques, a causa del més alt 
impacte de la immigració: Baix Llobregat (7,6% anual), Vallès Oriental 
(5,4% anual), Tarragonès i el Vallès Occidental (4,8%), i el Maresme 
(4,1%). 

- El decreixement de les zones regressives de l’interior de Catalunya fou 
entre 1960-1975 més intens que en èpoques anteriors, a causa de l’acció 
conjunta de l’emigració i de l’envelliment de la població que no emigrava. 
Les àrees més negatives foren les comarques pirinenques del Pallars Jussà 
(-1,9%) i el Pallars Sobirà (-3,7%). Aquest decreixement o estancament 
també afectà a les comarques amb una agricultura més avançada i alguns 
nuclis industrials dels eixos fluvials afectades pel canvi de model industrial, 
com ara la Garrotxa (0,5%), Ripollès (-01%) i Berguedà (-0,7%). 

- Les àrees de creixement es van estendre cap a comarques que històricament 
no havien tingut un creixement demogràfic elevat, degut principalment a la 
localització de noves empreses relacionades amb la industria química i el 
creixement del turisme: tarragonès (4,8%), Baix Penedès (3,2%), l’Anoia 
(2,7%), i la Selva (2,2%). 

- Barcelona perd pes demogràfic al llarg del període 1960-1970 (1,9%), a 
causa del descens de la població immigrada i a la progressiva 
deslocalització de la indústria.  

  
L’aposta per un model econòmic i industrial expansiu, sense una planificació prèvia, va 
significar una agressió constant del medi amb repercussions socials i marcaran la lluita 
reivindicativa per part del moviment ecologista basada en la necessitat de fer front al 
malbaratament dels recursos naturals de Catalunya. Tal i com apunta Recio (1994), 
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l’enlairament definitiu es produeix en la dècada dels anys 60 del segle XX mitjançant un 
procés de desenvolupament accelerat en un context de dictadura política que es va 
caracteritzar per dues circumstàncies que tindran un impacte molt negatiu en el medi: 
 

- Una política econòmica basada en un augment ràpid del PIB per assolir una 
alta renta per càpita que permetés reduir l’endèmic retard respecte la resta 
d’economies europees més avançades. Per assolir aquest objectiu es van 
combinar diversos processos: la industrialització de l’agricultura, l’expulsió 
massiva de força de treball rural cap a les ciutats, repressió persistent del 
moviment obrer i de les lluites socials amb l’objectiu de mantenir baixos 
els costos salarials, la captació de capital estranger que va aportar 
tecnologia i modernització organitzativa i una intervenció estatal bolcada a 
promocionar el creixement amb múltiples mesures: lleis, subvencions, 
crèdits tous, permissivitat... 

- L’absència de controls i d’una legislació ambiental que va provocar greus 
efectes ecològics ja que va facilitar la introducció de processos altament 
contaminants, que va atraure empreses multinacionals que van implantar 
les seves indústries aprofitant la permissivitat davant la contaminació i la 
implementació d’un model productiu i de consum depredador dels recursos 
naturals.  

 
Per Etxezarreta (1991), el creixement de l’economia espanyola al llarg del període 
1950-1973 es fonamenta en l’increment de la inversió industrial que va exigir l’accés a 
quantitats creixents d’energia, matèries primeres i mitjans de producció procedents 
majoritàriament de la importació a països més industrialitzats. El consum energètic va 
créixer molt més ràpidament a Espanya que a la resta de països europeus per tal de 
donar resposta a les creixents necessitats de producció de la indústria. Els altres sectors 
que van tenir un gran creixement foren la construcció (afavorida pels seus elevats 
marges de benefici gràcies a la requalificació de terrenys, canvis en els traçats viaris, 
l’absència de rigor en el planejament urbà, per la falta d’acompliment de la normativa 
urbanística o la seva absència) i el negoci turístic (que va facilitar l’obtenció de grans 
beneficis especulatius a costa de la destrucció de paisatges naturals amb aglomeracions 
extremes d’hotels i apartaments). 
 
Els efectes de procés de desenvolupament econòmic i industrial no van ser 
exclusivament ambientals, sinó que van tenir també uns efectes socials que 
condicionaran posteriorment el desenvolupament del moviment ecologista. El model de 
creixement industrial i la propaganda contínua dels diversos governs elogiant les 
excel·lències i els seus èxits econòmics fomentaren una cultura de modernització 
confiada en les possibilitats il·limitades de la tecnologia per afavorir una sostinguda 
expansió material. L’objectiu era assolir els nivells de benestar i consum dels països del 
Nord en poc espai de temps (Recio, 1994). 
 
Malgrat aquesta fe en el model de creixement econòmic que s’anunciava des dels 
poders polítics la realitat va resultar molt perjudicial pel medi: 
 

“Les conseqüències de la segona gran etapa de la política territorial i urbana 
del franquisme, iniciada a partir de 1959 amb el Pla d’Estabilització i amb la 
visita d’experts americans del BM que van preparar el Primer Pla de 
Desenvolupament han estat desastroses pels equilibris ecològics de les 
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nostres terres. A tot Catalunya, com a la resta dels països occidentals, la 
industrialització, tal com s’ha programat i realitzat, lluny de significar una 
millora de les condicions de vida i de treball, ha suposat un gran 
deteriorament de les relacions socials, l’espoliació dels recursos naturals, la 
desintegració de les comunitats naturals, l’esclavatge i la dependència, en 
definitiva, d’unes forces productives desenvolupades al marge del poble. 
Durant els darrers vint anys, el desenvolupisme industrial ha estat causa de 
desequilibris demogràfics, devastació de zones rurals i agrícoles, 
contaminació de les aigües continentals i del Mediterrani, increment de la 
pol·lució química, proliferació de centrals nuclears, així com de tèrmiques, 
oleoductes, gasoductes, autopistes” (García, Reixac i Vilanova, 1979:17). 

 
5.2.1.5 La gestació d’un model de creixement integrat en l’espai econòmic europeu i 
internacional (1975-1996) 
 
Aquest període d’expansió econòmica, principalment a partir de la segona dècada dels 
anys 80 del segle XX, limitarà la capacitat d’acció a nivell local i que integrarà els 
problemes ambientals en un context global. Segons Oliver (2007), les raons del canvi 
econòmic i social d’aquest període ha estat definit per les transformacions del sector 
exterior i del teixit industrial, la reestructuració ocupacional i productiva i la definició 
d’un nou marc demogràfic i d’oferta de treball. Tot aquests procés de reconversió, 
d’ajustament i de reestructuració industrial entre 1978 i 1985 s’ha desenvolupat en 
funció dels paràmetres que va marcar la UE: l’entrada d’Espanya a la UE i el 
desmantellament de l’aranzel, la signatura de l’Acta Única Europea i els acords de 
Maastricht i l’acompliment dels objectius per entrar a la Unió Monetària. Aquesta 
incorporació a la CEE el 1986 va significar, segons Maluquer (1998), un etapa de 
liberalització econòmica i comercial per Catalunya; la substitució del tradicional model 
de subsidis i incentius per polítiques actives de prestació de serveis i de reforçament 
dels avantatges competitius; i la consolidació d’un model econòmic basat en l’augment 
de les dotacions i en la qualitat dels factors de producció al servei de les empreses, la 
reducció dels dèficits infraestructurals, la incentivació de la recerca i desenvolupament 
tecnològic, l’aposta per la qualitat i el disseny, donar suport a la projecció exterior i la 
protecció del medi ambient. No obstant, malgrat la rapidesa d’adaptació a l’entorn 
europeu respecte a Espanya, l’economia catalana va continuar mantenint algunes de les 
seves febleses estructurals com ara la petita dimensió de les seves empreses i la feble 
formació dels seus quadres, que van dificultar la seva adaptació a una economia oberta i 
globalitzada.  
 
El creixement que l’economia espanyola va experimentar entre 1955 i 1975, es 
caracteritzà per un creixement molt ràpid de la taxa mitjana de la renda per càpita (un 
4,5% anual) i per una taxa d’ocupació positiva però encara reduïda, que es trenca al 
llarg de la dècada de 1975-1985. La crisi d’aquest període, segons De la Fuente (2007), 
provocà la destrucció d’ocupació i per un descens de la taxa de creixement de la renda 
per càpita fins al 0,6% anual. Segons Maluquer (1998), a Catalunya aquesta fase 
regressiva afecta de forma considerable a la seva economia ja que entre 1973 i 1985 el 
PIB català va créixer una taxa anual de l’1,7%, per sota del 2% que corresponia a 
Espanya. Una crisi que va afectar al consum privat, motivat per l’augment de la taxa 
d’atur i l’increment de la pressió fiscal. No obstant, a partir de 1986 i fins el 1996, quan 
s’inicia el període de recuperació econòmica, l’augment del PIB a preus constants va 
assolir un creixement del 3,5% anual, que supera a l’espanyola.  
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Per Maluquer (1998), les principals causes de la crisi econòmica de 1974 van ser l’alça 
del preu del petroli en una economia molt depenent d’aquesta font d’energia i la caiguda 
de la inversió provocada per l’esfondrament de la rendibilitat que van aturar els nous 
projectes d’inversió industrial. La segona crisi del petroli (1979-1980) va agreujar els 
problemes econòmics i va provocar un rebrot de la inflació i un elevat increment de 
l’atur, provocant la baixada de la demanda interna i el fre de les exportacions de la 
indústria catalana. La regressió va afectar al sector industrial que va tenir que va haver 
d’afrontar la caiguda de la rendibilitat mitjançant la supressió de llocs de treball i el 
tancament d’empreses, fet que es va agreujar per la manca de diversificació del sector 
industrial català (principalment en els sectors amb més demanda internacional com les 
telecomunicacions, la informàtica o l’electrònica) i l’escassa inversió en recerca 
aplicada i la manca de tècnics d’alta especialització. L’expansió de l’economia no es va 
produir fins a mitjans de la dècada dels anys 80 del segle XX a causa, en gran part, a 
l’augment de les exportacions, les transformacions de l’aparell productiu i ocupacional, 
els canvis provocats per l’inici de la transició demogràfica i l’emergència com a força 
potent de transformació econòmica (Oliver, 2007).  
 
La dinàmica de l’activitat industrial en el període d’expansió econòmica (1988-1992) 
van contribuir a consolidar el procés de desequilibris territorials a Catalunya. Segons el 
Banco Bilbao Vizcaya (1995), la concentració, tant de la població com de l’activitat 
econòmica, es situa principalment a la regió metropolitana de Barcelona, però la crisi de 
1974 provocà una progressiva desconcentració des del centre de l’aglomeració cap a la 
primera i segona corones metropolitanes i cap a eixos o nuclis a l’exterior, encara que 
propers, a la regió metropolitana. Segons aquest estudi, 4 comarques (Baix Llobregat, 
Barcelonès, Vallès Occidental i Vallès Oriental) concentren el 50,3% de les inversions 
realitzades en el període, percentatge que arriba al 55,3% si es considera el conjunt de la 
Regió Metropolitana de Barcelona. El triangle Alt Camp, Baix Camp i Tarragonès 
concentra un altre 18,2% del total de les inversions del període, el conjunt Gironès-la 
Selva un 5,3%, l’eix Anoia-Bages-Osona-Garrotxa un altre 8,7%., el Solsonès un 2,0%, 
el Segrià un 1,6% i el Baix Ebre un 1,2%. En total, 19 comarques de Catalunya van 
acumular el 92,3% de la inversió industrial realitzada en el període 1988-1992.  
 
Les conseqüències ambientals de la concentració de les indústries en determinats espais 
queden paleses en la generació de residus. Des de 1986 es va produir un augment 
progressiu dels residus a les comarques amb una més gran localització industrial, 
principalment al Baix Llobregat, Barcelonès, Gironès, Maresme, Tarragonès, Vallès 
Oriental, i Vallès Oriental (Banco Bilbao Vizcaya, 1995). Malgrat que una de les 
prioritats del Cinquè Programa d’Acció de la Unió Europea en Matèria de Medi 
Ambient (1993-2000) tenia com a objectiu principal l’estabilització dels residus per 
càpita generals al conjunt de la UE al nivell de 1985 i a l’aplicació de la Llei 
Reguladora de Residus de 1993 de la Generalitat de Catalunya, els resultats no van ser 
els esperats degut a la proliferació de punts d’abocament incontrolats de residus de tota 
mena va ser significatiu de les deficiències en la disponibilitat d’emplaçaments adients i 
en el control del seguiment de les normatives. Segons el Banco Bilbao Vizcaya (1995), 
el mateix problema es va produir en el sanejament de les aigües residuals procedents de 
la indústria. El 1981 tant sols el 4,8% dels municipis de la província de Barcelona 
disposaven d’un sistema de depuració. El 1991, la revisió del Pla de Sanejament de 
1981 va posar de manifest l’escàs nivell de declaracions de càrrega contaminant per part 
de les empreses, i d’acompliment de la normativa.  
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Tal i com podem apreciar en la Figura 30, la crisi del petroli de 1974 va provocar un 
canvi de model energètic a Catalunya, caracteritzat per l’augment del consum brut 
d’energia primària, principalment pel sector petroquímic, nuclear, i l’entrada del gas 
natural com a font d’energia. Aquest model va tenir una influència econòmica, social i 
ambiental principalment a les comarques del Sud de Catalunya a través de la 
construcció de la gran refineria de REPSOL a Tarragona (1976), i l’entrada en 
funcionament de les centrals nuclears, la primera de les quals, Vandellós I, es va posar 
en marxa el 1972.  
 
Figura 30: Consum brut d’energia primària a Catalunya entre 1975 i 1993 (en 
percentatges i milers de Tones equivalents de petroli (TEP) 
 
 1975 1980 1985 1990 1993356 
Carbó 
Petroli 
Gas natural 
Nuclear 
Hidroelèctrica 
Saldo intercanvi 
Residus 
 

 2,9 
60,6 
13,1 
 9,0 
12,5 
 1,8 

- 

 2,1 
66,8 
13,6 
 6,4 
 6,7 
 4,5 

- 

 5,7 
60,3 
11,3 
14,8 
 6,9 

- 
 1,0 

 3,3 
52,4 
10,3 
28,5 
 3,9 
 0,9 
 0,7 

 1,4 
54,7 
10,5 
26,4 
 4,8 
 1,7 
 0,5 

Total 9.373 13.964 12.041 17.030 17.956 
 
Font: Maluquer (1998:212) 
 
Les infraestructures de transports i comunicacions a Catalunya al llarg d’aquets període 
estan condicionats per les necessitats de la industria i per les aportacions dels fons 
estructurals de la CEE, principalment des de 1988. Un model caracteritzat per l’aposta 
pel transport per carretera amb inversió privada357 que va comportar l’augment de la 
xarxa de carreteres i autopistes, l’estabilització del fluxos de transport ferroviari i del 
transport aeri de mercaderies i la tendència a la baixa del transport de mercaderies als 
ports de Barcelona i Tarragona. Al mateix temps, es produeix un increment de l’activitat 
aèria en el transport de passatgers degut a l’increment de l’activitat turística.  
 
Segons García, Reixac i Vilanova (1979), les conseqüències ambientals de l’aposta per 
la construcció de grans infraestructures de carreteres van ser l’ocupació intensiva i 
selectiva de l’espai, el trencament del territori i del paisatge i l’augment del consum 
energètic procedent del petroli. L’expansió de la xarxa de comunicacions mitjançant la 
construcció d’autopistes i carreteres ha tingut un impacte ambiental arreu el territori que 
ha permès la destrucció d’espais protegits i de gran valor ambiental tant a nivell del 
litoral, de les zones de l’interior, com de les zones d’alta muntanya. Les autopistes de 
les zones litorals de la Costa Brava, de l’eix Mataró-la Grarriga-Vic-Ripoll, Garraf, els 
túnels del Cadí, Toses, Tibidabo, o les carreteres de muntanya com ara el Coll de 

                                                 
356 Estimació.  
357 Segons García, Reixac i Vilanova (1979), la construcció de les grans infraestructures viàries, 
principalment de les autopistes, van significar l’entrada de capital estranger a través de grans empreses 
constructores multinacionals nord-americanes i alemanyes i l’endeutament de l’economia catalana. El 
model de finançament que es va implementar a Catalunya es basava en la demanda de préstecs amb 
l’estranger avalats per l’Estat i amb la necessitat de cobrar mitjançant els peatges als seus usuaris per tal 
de poder retornar la inversió a les grans empreses constructores.  
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Bracons, Montserrat, Montseny... van generar efectes ambientals greus com ara la 
divisió de zones naturals en zones que les separa, destrucció de zones de conreu, 
l’augment de l’especulació...  
 
L’agricultura manté la seva tendència a la baixa en quant a la seva relació amb el PIB i 
en el número de persones ocupades. Tal i com es pot apreciar en la Figura 31, aquest 
descens respecte al PIB arriba a ser del 45% entre 1975 i 1995, a causa de l’aturada del 
creixement demogràfic, la diversificació de la dieta com a resultat de l’augment de la 
renda de les famílies i la introducció d’aliments preparats i transformats per la indústria 
alimentària, que arriba fins el 75% dels aliments demandats a l’Europa Occidental 
(Maluquer, 1998).  
 
Figura 31: Evolució del producte agrari de Catalunya 1975-1995 
 
Any VAB358 agrari  

(milions de pessetes) 
Proporció del PIB 

català 
Proporció del VAB 

agrari espanyol 
1975 
1981 
1985 
1989 
1995 

 44.544 
 89.526 
132.104 
173.804 
191.782 

3,9 
2,7 
2,5 
2,0 
1,4 

8,1 
8,3 
7,4 
7,6 
7,4 

 
Font: Maluquer (1998:221) 
 
L’evolució del sector agrari, segons Maluquer (1998), reflecteix un canvi significatiu en 
el seu model de producció, caracteritzat per la mecanització massiva i l’aplicació de les 
tecnologies biològiques que van motivar l’increment de la productivitat, així com per 
una consolidació de la ramaderia com l’activitat agrària intensiva més important, 
bàsicament en el porcí i l’aviram i l’augment de la producció de boví de carn i lactis 
més vinculats al model industrial alimentari. Gairebé la meitat del producte agrícola 
correspon a l’horticultura, excepte en unes comarques determinades (Alt i Baix Penedès 
o les Garrigues) especialitzades en la producció de vi, oli i fruita seca. 
 
El període 1975-1996 va significar l’expansió i la consolidació del sector turístic a 
Catalunya com un dels principals factors econòmics, tal i com es pot apreciar en la 
Figura 30. Segons Maluquer (2011), es continua oferint el tipus d’allotjament 
vacacionals clàssics, però també es van desenvolupar de forma simultània una àmplia 
varietat d’altres formes de turisme urbà, el turisme de congressos i convencions, el 
turisme rural, el turisme de muntanya, d’esquí i d’aventura... La crisi econòmica de 
1974 va afectar l’ocupació hotelera i la despesa mitjana per turista, agreujat per 
l’augment de la competència de les diferents zones mediterrànies i d’altres indrets més 
allunyats com Amèrica i Àsia. A partir de la recuperació de 1985 es va produir una 
reestructuració del sector que va implicar la millora de la qualitat i la modernització de 
les instal·lacions i de les infraestructures de comunicació, així com l’entrada de les 
inversions de les grans cadenes hoteleres que van augmentar l’oferta i van abaratir els 
preus, diversificant l’oferta.  
 
  

                                                 
358 VAB (Valor Afegit Brut).  
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Figura 32: Oferta d’allotjament a Catalunya 1975-1996. Número total de places 
 
Any Places hoteleres* Any 

 
Places hoteleres** 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

166.814 
170.315 
171.188 
169.926 
169.843 
168.220 
166.378 
167.572 
168.897 
167.694 
170.366 
174.752 
179.439 
181.686 

 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
 

222.479 
228.609 
211.542 
212.859 
219.750 
221.832 
229.568 
229.421 
229.950 
228.995 
230.628 

(*) Hotels i pensions 
(**) Inclou hotels i pensions més fondes, cases d’hostes i residències  
 
Font: Elaboració pròpia a partir de Maluquer (2011:7) 
 
La diversificació de l’oferta turística va significar que comarques com el Tarragonès 
incrementessin la seva participació en el negoci turístic. La creació del parc temàtic de 
Port Aventura entre Vilaseca i Salou (1989) amb la participació de la Generalitat de 
Catalunya i l’empresa nord-americana Anheuser Busch, va comportar la seva expansió 
turística mitjançant l’oferta complementària de places hoteleres, camps de golf. Aquest 
model intensiu en la utilització del territori es va implementar al llarg de Catalunya 
mitjançant l’augment de l’oferta de camps de golf, càmpings, i la construcció de grans 
estructures hoteleres i d’apartaments turístics principalment a les comarques de Val 
d’Aran, Cerdanya, Alt Empordà o Baix Camp.  
 
Segons Maluquer (1998), la construcció també es va veure afectada per la crisi 
econòmica de 1974 a causa de l’aturada de la immigració, la inversió residencial, 
l’aturada del turisme i el descens de la inversió industrial. A partir de 1986 es 
transforma en el sector més dinàmic de l’economia catalana a causa de la inversió 
relacionada amb els Jocs Olímpics de 1992, l’augment de la inversió residencial i la 
recuperació del turisme amb el conseqüent increment de la construcció de segones 
residències.  
 
Es produeix un fre al creixement de la població, característic de l’etapa anterior al llarg 
del període 1975-1996. Les principals causes d’aquesta disminució del creixement 
demogràfic s’expliquen per dos factors: la disminució del saldo migratori amb Espanya 
i la davallada de les xifres de naixements (Figura 33). Com a resultat d’aquest procés el 
creixement natural de la població es va reduir d’una manera molt significativa. A 
aquests variables s’han d’afegir el descens del component migratori que es comença a 
produir a principis de la dècada dels anys 80 del segle XX.  
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Figura 33: Evolució de la població de Catalunya 1976-1995 
 
 1976-1980 

 
1981-1985 1986-1990 1991-1995 

Naixements 473.765 325.648 289.684 277.318 
Defuncions 215.941 218.241 243.917 262.230 
Creixement natural 257.824 107.407  45.767  15.088 
Saldo migratori estimat  36.218 -85.163  35.089  15.458 
Creixement total 296.042 22.224  80.856  30.546 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de IDESCAT359  
 
Des de la perspectiva territorial la crisi econòmica a partir de 1974, amb el conseqüent 
augment de l’atur i la falta d’expectatives laborals, van influir en l’evolució de la 
població de les comarques amb una marcada especialització industrial, principalment a 
les zones del Barcelonès i la seva àrea metropolitana. Tant sols les zones amb un model 
econòmic basat en el turisme experimenta un creixement de la població, degut a 
l’increment de l’activitat turística i el fenomen de la transformació de la segona 
residència en residència principal (Pujadas i Mendizàbal, 1991). L’especialització 
sectorial té una clara influència en la distribució demogràfica a les comarques de 
Catalunya al llarg del període 1975-1996.  
 
A mitjans de la dècada dels anys 90 del segle XX les interrelacions entre l’activitat 
econòmica i industrials i la natura havien configurat un model territorial marcat pels 
seus desequilibris. Segons el Banco Bilbao Vizcaya (1995), la desigual distribució de la 
població (Annex 6) i de l’activitat econòmica i industrial té la seva correspondència en 
una desigual pressió sobre el medi. Aquest estudi recull una sèrie de consideracions que 
resumeixen les causes i les conseqüències d’aquest desequilibri territorial provocat per 
la falta de planificació territorial i l’excessiva influència de la conjuntura de l’economia 
que va afavorir la improvisació en la localització de les indústries i les empreses. El 
període de creixement econòmic, que es va estendre fins el 1975, no es va traduir d’una 
forma homogènia en el territori sinó que va significar una accentuació dels desequilibris 
territorials: forta concentració de la població, l’activitat econòmica i les infraestructures 
a l’aglomeració metropolitana de Barcelona (on es concentraven les dues terceres parts 
de la població) i excessiva especialització productiva en alguns sectors tradicionals 
(tèxtil i confecció, metal·lúrgia, construcció, comerç) amb demanda feble, intensius en 
ma d’obra i poc avançats tecnològicament. Aquest fenomen encara és més acusat en les 
comarques poc industrialitzades. Es van consolidar un seguit de petites i mitjanes àrees 
industrials en general a prop del litoral i de les principals autopistes, aprofitant els nuclis 
urbans existents i la millora general de les infraestructures i equipaments: comarques al 
voltant de Girona; el triangle Tarragona-Reus-Valls; la zona de Lleida i el Segrià; i l’eix 
Vic-Manresa-Igualada. I, al mateix temps es produeix un procés d’especialització 
sectorial que comporta que el 44% de la població i els ocupats de Catalunya es trobessin 
en comarques d’especialització terciària (Barcelonès, Tarragonès, Garraf) i el 29% de la 
població i l’ocupació estigués a comarques d’especialització industrial (Baix Llobregat, 
Vallès Occidental, Vallès Oriental, Anoia, Bages).  
                                                 
359 IDESCAT. Moviment natural de la població. La població al llindar del segle XXI: 
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/Ambits%20tematics/Linies%20dactuacio/Planificacio/Pla%20
de%20Salut%20de%20Catalunya%20a%20lhoritzo%202010/Anys%20anteriors/Pla%20de%20Salut%20
de%20Catalunya%202002-2005/Documents/avaluacio_2000.pdf (consultat 03/08/2011).  
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Segons l’estudi del Banco Bilbao Vizcaya (1995) les principals conseqüències 
ambientals d’aquestes desigualtats territorials van ser: 
 

- Concentració de la població i de l’activitat econòmica que comportà una 
més gran pressió sobre els espais lliures respecte al sòl urbà, una menor 
dotació d’espais naturals per habitant i forçar al límit la capacitat ecològica 
del medi que trenquen el seu equilibri. 

- Deficiències en el control de la contaminació i els serveis relacionats amb 
les indústries i l’agricultura: abocaments sense control i sense cap tipus de 
tractament, falta de planificació dels usos als espais naturals, augment del 
risc de degradació del sòl, elevada concentració de contaminants i una 
excessiva pressió sobre el territori. 

- Dificultat per part de les administracions públiques per redistribuir de 
forma sostenible la redistribució territorial de la població i l’activitat 
econòmica degut a que el procés d’internacionalització de les economies i 
l’augment de la competència entre empreses, regions i països que comporta 
la localització productiva a les zones més properes de les aglomeracions 
metropolitanes.  

 
Segons Camarasa (1994),360 la situació ambiental a Catalunya a mitjans de la dècada 
dels anys 90 del segle XX es podia considerar en algunes zones com previsiblement 
irreversibles si no es plantejaven mesures ambientals que dediquessin una atenció 
preferent a cada sector del territori amenaçat per la pressió exercida per l’excés 
d’acumulació de població i d’activitat industrial i turística. Els principals problemes 
ambientals eren els següents:361  
 

- Àrea biogeogràfica d’alta muntanya: estacions d’esquí, explotació forestal, 
freqüentació creixent (4x4 i esports d’aventura), embosquinament (a causa 
de la menor càrrega pastoral), abandonament de zones agrícoles, 
despoblament nuclis rurals, creixement pesca esportiva, explotació 
hidroelèctrica... 

- Àrea biogràfica de muntanya mitjana: explotació forestal, segona 
residència, incendis, embosquinament, estacions d’esquí, freqüentació 
creixent (4x4 i esports d’aventura), despoblament nuclis petits, 
contaminació granges, embassaments...  

- Terra baixa mediterrània i litoral i prelitoral meridional: contaminació, 
erosió/reconstrucció platges, turisme, abocaments petrolífers, segona 
residència, incendis, aiguamolls (localment), implantació industrial, 
problemes metropolitans (excessiva concentració poblacional, excés de 
residus, infraestructures...), marginalització i contaminació (pesticides) 

                                                 
360 L’aportació de Josep Camarasa es recull en el número 1 dels Quaderns de medi ambient editats pel 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. En aquest primer Quadern, sota el títol 
Àmbits territorials i problemes ambientals a Catalunya, es resumeix la part essencial de l’informe que 
Josep Maria Camarasa, per encàrrec del Departament de Medi Ambient, va aportar com element de debat 
al “Grup de Rio” en el procés de definició dels objectius de les polítiques de medi ambient per una 
Catalunya sostenible.  
361 A l’Annex 7 es detalla amb més deteniment aquesta situació a partir de la classificació que Camarasa 
(1994) estableix respecte als principals problemes ambientals que afecten a les àrees biogeogràfiques i als 
ecosistemes de Catalunya: alta muntanya, muntanya mitjana, i terra baixa mediterrània (litoral i pre-litoral 
septentrional, litoral i pre-litoral meridional, i continental). 
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agrícoles, problema metropolità a Tarragona, Reus i Vilaseca (complexos 
industrials, contaminació atmosfèrica, desgavell urbanístic i congestió)...  

- Continental: segona residència, incendis, transformacions i contaminació 
(adobs, pesticides, morques) agrícoles, contaminació urbana, problema 
metropolità (Manresa i Lleida), regulació de regadius als embassaments...  

 
5.2.1.6 Una economia en transició en un context de globalització: 1996-2007 
 
Segons el Departament d’Economia i Finances (2010), a partir de mitjans de la dècada 
dels anys 90 del segle XX Catalunya experimenta un període de creixement impulsat 
per l’augment de la demanda interna, fonamentalment deguda a l’augment del consum i 
la formació bruta de capital. Aquest creixement econòmic és especialment significatiu 
en l’àmbit immobiliari i en el de les infraestructures (principalment ferroviàries i 
aeroportuàries), afavorit pel creixement de la població, la forta creació d’ocupació, 
l’augment de la inversió en maquinària i bens d’equipament i l’expansió dels fluxos de 
béns i serveis amb l’estranger. La recessió econòmica originada per la crisi de les 
hipoteques subprime (2007) i la fallida de Lehman Brothers (2008) va iniciar una etapa 
de profunda crisi econòmica que ha afectat aquest procés de creixement i ha provocat 
greus efectes negatius: descens de l’activitat econòmica, davallada de la producció en 
tots els sectors productius i financers, caiguda de l’ocupació, reducció en els ingressos 
del sector públic, retallades en les inversions públiques... 
 
La fase d’expansió econòmica 1994-2006 de Catalunya es va produir, segons Oliver 
(2007), per les tres grans forces:  
 

- Les transformacions de l’aparell productiu i ocupacional, degudes a 
l’impacte de la globalització i les primeres deslocalitzacions, el 
desplaçament del comerç des d’Espanya a la resta del món i el creixent 
grau d’obertura i dependència internacional de l’economia catalana. 

- Accentuació de la terciarització362 ocupacional i productiva, motivada per 
la complexitat creixent dels processos productius, l’augment de la inversió 
catalana a l’exterior, l’emergència d’una especialització productiva creixent 
en l’àmbit d’una cada vegada més gran competència internacional, els 
augments de la renda a les llars i les transformacions de l’estructura de la 
població. Aquesta transformació d’una economia bàsicament industrial cap 
a una creixent terciarització, està condicionada per un sector de la 
construcció molt rellevant marcada per la seva transitorietat i dependència 
de l’activitat turística. 

- Importància de la transició demogràfica i els seus impactes tant en el 
mercat de treball com en la demanda interna i el creixement. Aquest 
creixement demogràfic, combinat amb l’augment de l’activitat econòmica, 
va tenir efectes sobre la reducció de l’atur, la distribució salarial, l’augment 
dels beneficis empresarials i el creixement agregat de l’economia.  

 
El creixement de l’economia catalana al llarg del període 1996-2007 és degut al procés 
d’obertura a l’exterior arran de la seva integració a la UE, en el que les exportacions van 
                                                 
362 Segons Baró i Villafaña (2009), el terme terciarització fa referència a la quantitat d’inputs de serveis 
que s’incorporen en el procés de producció d’un bé (industrial). Un sector d’activitat estarà molt més 
terciaritzat con més gran sigui la quota d’inputs de serveis (directament i/o directament) incorporats en el 
seu producte.  
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passar de significar el 51,2% del PIB el 1995 al 69,3% de 2000, mantenint-se per sobre 
del 60% fins el 2008 (Departament d’Economia i Finances, 2010). De l’anàlisi sectorial 
de l’economia catalana segons el nivell d’ocupació, efectuat per Baró i Villafaña (2009), 
es pot destacar que l’augment del sector serveis (increment del 59,3% al 62,3% respecte 
a la xifra de 1995), més intens en el sector de serveis destinat a la venda (de representar 
el 43,7% del total de l’ocupació catalana el 1995 a assolir el 46,5% el 2006). L’ocupació 
en el sector de la construcció creix des d’un 8,7% el 1995 a l’11,9% de 2006. Perden 
relativament posicions en termes d’ocupació el sector industrial (del 28,9% al 23,4%) i 
el sector agrari (del 3,1% al 2,5%). Per Oliver (2007) es configura un model industrial 
més adaptat a les necessitats de les exportacions comporta una nova redistribució que 
ocasiona una reducció de l’ocupació en els sectors més tradicionals, amb una dotació 
capital/treballador més baixa i més intensiva en treball de menor qualificació i que 
s’adapten menys a les noves necessitats d’un mercat competitiu i globalitzat amb una 
forta competència dels països asiàtics.363  
 
El sector agrari, al llarg del període 1996-2007, segons el Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural (2010), ha estat condicionat pel procés de desregulació i de 
liberalització que ha significat la PAC i que s’ha concretat en una disminució dels ajuts i 
una major obertura als mercats internacionals. Al mateix temps es van produir una sèrie 
de factors estructurals que van provocar una situació de crisi dels preus alimentaris que 
van han dificultat la transmissió dels costos al producte final i que va tenir el seu màxim 
exponent el 2007. Aquesta crisi va ser provocada, segons l’Informe de Conjuntura 
Agrària del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (2009), per 
l’increment de la població i el desenvolupament global de l’economia que va incidir en 
l’augment de la demanda de productes agrícoles dels països emergents que va crear un 
nou escenari que demandava l’increment de l’activitat agrícola. Al mateix temps, els 
efectes del canvi climàtic i l’esgotament dels combustibles fòssils van provocar la 
necessitat d’incrementar la producció mundial d’agrocarburants que, conjuntament amb 
les limitacions de l’increment de la superfície agrícola cultivada i la manca d’aigua va 
provocar la substitució dels conreus tradicionals i el consegüent risc de 
desabasteixement dels mercats alimentaris i l’increment del risc de desforestació. Tot 
aquest procés va originar l’increment dels preus dels aliments amb finalitats 
especulatives i l’increment de la demanda dels mercats de futurs de productes 
alimentaris.  
 
El model agrícola català ha apostat, segons el Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural (2010) per desenvolupar estratègies dirigides a assolir que el sector sigui 
més competitiu, més diversificat i aplicar mesures que el facin més sostenible. Aquesta 
política de combinar creixement i sostenibilitat es concreta en quatre grans línies 
d’actuació: 
 

- Impulsar la innovació tecnològica, mitjançant la posada en funcionament 
del Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris (CENTA) 
orientat a desenvolupar infraestructures de recerca i innovació en l’àmbit 
agrícola. 

                                                 
363 En el cas del descens en els àmbits dels combustibles (-5,0%) i de les màquines i equip d’oficina i 
ordinadors (-53,6%) les raons poden ser respectivament conjunturals (descens de la demanda per 
l’augment dels preus de l’energia) i a factors de competència externa (per part dels països asiàtics amb 
una oferta de preus més baixa).  
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- Impulsar el procés d’eficiència dels regadius, mitjançant el projecte del 
canal Segarra-Garrigues i d’altres actuacions com la recuperació de 
regadius històrics com el de l’entorn del pantà de Rialp. Entre 2007-2009 
s’havien posat en marxa 17.243 ha de nous regadius eficients i la 
modernització dels regadius existents. 

- Increment de la valoració comercial dels productes agrícoles catalans i de 
la seva projecció internacional, a través del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.  

- Aplicar polítiques de potenciació de la sostenibilitat, mitjançant la 
progressiva substitució de substàncies prohibides per estratègies eficaces 
que suposin un mínim impacte en rendiments i produccions, l’increment de 
la producció agrària ecològica i la recuperació de la producció integrada364 
(que havia tingut un increment del 56,7% el 2009 en relació al 2007).  

 
El sector energètic a Catalunya al llarg del període 1996-2007 s’ha caracteritzat per la 
seva dependència del context internacional condicionat per l’excessiva dependència dels 
combustibles fòssils. Segons Dolader (2006), l’increment de la demanda de petroli i gas 
natural va accentuar la vulnerabilitat dels països consumidors i va provocar manques 
d’abastiment i elevacions sobtades de preus que van afectar greument a l’economia 
europea. Malgrat que la política energètica europea s’ha basat en establir requisits de 
disseny ecològic respecte als productes que utilitzen energia i potenciar l’eficiència de 
l’ús final de l’energia i els serveis energètics, els principals problemes no es van 
solucionar: inseguretat en l’abastiment agreujat per la situació política al Nord d’Àfrica, 
increment de les emissions de diòxid de carboni i de gasos d’efecte hivernacle, 
increment de la despesa energètica... 
 
Aquest canvi en el model energètic català es produeix en un context en el que l’Institut 
Català d’Energia ha desenvolupat a través del Pla d’Energia de Catalunya (PEC) 2006-
2015 una sèrie de mesures que plantegen la necessitat de reduir la dependència 
d’energia externa i gestionar de forma més autònoma la política energètica des de 
Catalunya: potenciar l’estalvi i l’eficiència energètica; promoure les fonts energètiques 
renovables; desenvolupar les infraestructures energètiques necessàries per garantir el 
subministrament i diversificar les fonts d’energia; donar suport a la investigació, al 
desenvolupament i a la innovació tecnològica en l’àmbit energètic; i millorar la 
conscienciació social i la millora del coneixement sobre la problemàtica energètica. Hi 
ha hagut una vers l’augment de la producció d’energies renovables diferents de la 
hidroelèctrica que s’han incrementat un 47% durant el període 2003-2007, provocat 
principalment per l’augment de l’aportació dels biocarburants, l’energia eòlica i el 
biogàs. Però aquest increment de les energies renovables no ha compensat la disminució 
molt considerable de la producció d’energia elèctrica d’origen hidràulic, que va ser d’un 
40,8%, a causa de la situació de sequera que va patir Catalunya en aquest període. El 
resultat d’aquest dos factors va comportà una reducció del pes de les energies 
renovables en el balanç energètic català, que va passar de representar el 3,2% del 
consum d’energia primària el 2003, al 2,8%, el 2007. Tal i com es pot apreciar a la 
Figura 34, el 2007 el consum principal d’energia encara té una dependència molt 
elevada del petroli (48,2%), del gas natural (24,9%) i de l’energia nuclear (19,7%).  
 
                                                 
364 La producció integrada consisteix en la utilització de diverses tècniques i normatives de conreu d’una 
explotació agrícola mitjançant la reducció del consum de fertilitzants, insecticides o la reducció de 
l’energia emprada.  
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Figura 34: Estructura del consum d’energia primària a Catalunya 2007 
 

 
 
Font: Institut Català d’Energia (INCAEN). Balanços energètics de Catalunya365  
 
El sector de la construcció, tant d’habitatges com d’infraestructures, ha estat un dels 
aspectes clau en el desenvolupament de l’economia catalana al llarg del període 1996-
2007. Segons el Departament d’Economia i Finances (2010), la construcció d’habitatges 
respon a causes demogràfiques (necessitats d’habitatges per l’arribada a l’edat adulta de 
la generació de baby boom, la demanda de segona residència i el creixement demogràfic 
provocat per l’entrada de població estrangera) i causes financeres (l’alça del preu dels 
actius immobiliaris han afavorit les inversions de caràcter especulatiu). Segons Oliver 
(2007), es va passar de les 23.000 llars/any el 1977-1994 a les 72.000/any el període 
2000-2006. Els visats d’obra nova van passar d’uns 30.000 el 1992 als més de 125.000 
el 2006, mentre que l’ajustament del sector ha reduït a uns 11.000 habitatges iniciats el 
2009.  
 
Segons l’estudi d’Obiols i Sánchez (2010), la inversió pública a Catalunya en matèria 
d’infraestructures va experimentar un creixement sostingut entre 1997 i 2009 amb una 
variació interanual en valors corrents d’un 17,5%, mentre que a partir de 2009 i fins el 
2009 les inversions reals previstes s’han reduït en un 32,2%. L’evolució de l’esforç 
inversor a Catalunya es caracteritza per una primera etapa (1997-2003) amb un 
creixement força important arribant a assolir un màxim respecte a la resta de 
Comunitats Autònomes d’un 15,9% el 2003 respecte el 8% del 1997, una període 
d’estancament (2004-2007), i una darrera etapa (2008-2011) en la que malgrat repuntar 
la inversió estatal amb un màxim el 2009 es redueix fins a situar-se als nivells de 2003.  

 

                                                 
365 ICAEN. Balanços energètics de Catalunya: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.71a2158dbba416fdc644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=e
0f046768abad110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e0f046768abad110VgnVCM10000
08d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (consultat 31/08/2011).  
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Analitzant la tipologia de les inversions estatals reals liquidades a Catalunya que 
presenta l’estudi d’Obiols i Sánchez (2010) es pot comprovar que al llarg del període 
1991-1999 les inversions en carreteres signifiquen el percentatge més elevat (42,5%), 
seguit dels ferrocarril (21,7%) i ports transport marítim i costes (11,8%). El Pla 
d’Infraestructures del Transport 2000-2007 del Ministerio de Fomento va significar 
l’aposta per un model de transport basat en el Tren d’Alta Velocitat (TAV) i la millora 
de les infraestructures aeroportuàries. Aquesta aposta es reflecteix en les dades del 
període 1991-1999 amb un augment considerable de la inversió en la xarxa ferroviària 
(44,2%) i dels aeroports i navegació aèria (21,4%).  
 
L’evolució dels serveis al llarg del període 1995-2006 marca una tendència de 
creixement en els àmbits de la hosteleria i restauració (d’un 9,6% a un 10,3%) i del 
servei domèstic (del 4,3% al 5,4%), relacionat amb l’augment del sector turístic (Baró, 
Villafaña, 2009). Tal i com es pot veure en el Figura 35, entre el 1995 fins el 2010 
l’augment de l’oferta de places hoteleres augmenta en 57.960 places, mentre que el 
número total d’establiments torna a créixer a partir de 2005 i augmentaven el les 
dimensions mitjanes dels establiments. Tal i com apunta Maluquer (2011), es produeix 
una profunda reestructuració del sector, amb la desaparició de molts dels petits hotels i 
la creació de grans infraestructures hoteleres amb més capacitat, i amb una cada vegada 
més àmplia oferta de places de càmping a l’entorn de la costa i zones d’alta muntanya.  
 
Figura 35: Evolució de l’oferta hotelera 1995-2010 a Catalunya 
 
Any Establiments Places hoteleres Places per establiment 

 
1995 
2000 
2005 
2010 

2.843 
2.719 
2.591 
2.826 

228.995 
232.061 
253.438 
286.955 

 80,0 
 85,3 
 97,8 
101,5 

 
Font: Maluquer (2011: 8-9) 

 
El model turístic català entre 2001 i 2010 es caracteritza per la importància del transport 
per carretera, en autocars i en vehicles privats, així com per l’aposta a partir de 2002 pel 
desplaçament aeri en vols de companyes low-cost en els aeroports de Girona i Reus i 
l’augment dels creuers turístics al port de Barcelona (Maluquer, 2011). 
 
El turisme i la hosteleria s’han consolidat al llarg del període 1997-2010 com un dels 
eixos econòmics fonamentals del sistema productiu català tant a nivell del seu VAB 
com pel seu impacte en l’ocupació (Figura 36). Representa a dades de 2007 el 12% del 
PIB i de l’ocupació total de Catalunya, assolint el 2009 un total de 5,8 milions de 
turistes (Generalitat de Catalunya, 2010).  
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Figura 36: VAB, ocupació i productivitat en hosteleria de Catalunya (1997-2008) 
 

Any Milers d’€ del 2000 Llocs de treball Productivitat 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

 

 6.192,2 
 6.847,8 
 7.263,4 
 7.935,7 
 7.979,7 
 8.680,6 
 8.835,9 
 9.213,4 
 9.414,9 
 9.909,6 
10.130,7 
11.167,8 

149.672 
165.175 
171.399 
186.200 
190.700 
205.100 
211.000 
223.800 
240.200 
257.200 
268.800 
274.100 

 

41.372 
41.458 
42.377 
42.619 
41.844 
42.324 
43.052 
42.700 
41.129 
41.156 
40.361 
40.743 

 
 
Font: Maluquer (2011: 24) 
 
Malgrat l’entrada de població estrangera a causa del creixement econòmic experimentat 
a principis del segle XXI, l’estructura de la població catalana continua sent pròpia d’una 
economia amb un notable grau d’envelliment, en el que el pes de les edats més joves és 
reduït, ja que un 20% de la població té menys de 20 anys (Generalitat de Catalunya, 
2010).  
 
Tal i com reflecteixen les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (2009),366 la 
distribució de la població de Catalunya arreu del territori al llarg del procés de 
creixement de l’economia no s’ha produït de manera uniforme i s’ha desenvolupat en 
base a l’evolució de la situació econòmica de cada zona. El Barcelonès és la comarca 
més poblada amb 2.232.591 habitants, el 30,2% de la població de Catalunya. La segona 
i la tercera comarca pel que fa al nombre d’habitants són el Vallès Occidental (870.735 
habitants) i el Baix Llobregat (787.545 habitants), que representen l’11,8% i el 10,6% 
de la població respectivament. Les comarques menys poblades són les que corresponen 
a les zones d’alta muntanya amb un pes poc significatiu de la indústria: l’Alta 
Ribagorça (4.207 habitants), el Pallars Sobirà (7.459 habitants), i el Val d’Aran (9.766 
habitants). 
  
Segons Cabré i Domingo (2007), al llarg del segle XXI totes les comarques han assolit 
creixements de població, principalment el Baix Penedès que ha vist créixer la seva 
població a un ritme del 72,8%o acumulat en el període 2001-2005, que li ha permès 
passar de 60.000 a gairebé 80.000 habitants. Li segueixen en aquest creixement tres 
comarques de característiques diverses, la Selva amb el 47,6%o, el Tarragonès amb el 
38,6%o i la Cerdanya amb el 38,2%o, amb un pes important de la immigració. 
L’evolució del procés iniciat a la dècada dels anys 80 del segle XX, caracteritzat per la 
pèrdua de població de les àrees centrals paral·lela al procés de suburbanització de la 
població, queda clarament reflectit amb la pèrdua de població del Barcelonès que el 
1991 tenia 2,3 milions d’habitants i que al 2001 havia descendit a 2,1 milions, per 
arribar als 2,2 milions de 2005. La distribució territorial al llarg del període 2001-2005 
s’ha concentrat en les zones on la migració internacional ha estat més significativa, 
                                                 
366 Institut d’Estadística de Catalunya. Estimació de la població 200: 
 http://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/ep2009-dp.pdf (consultat 20/08/2011).  
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principalment en el litoral i les capitals comarcals, degut a la influència de la 
localització industrial i del turisme.  
 
Les causes d’aquesta etapa de creixement demogràfic són diverses i tenen a veure amb 
factors econòmics i socials i que supeditaran el seu ritme de creixement: 
 

“L’evolució de l’estructura de la població marcada per l’envelliment 
progressiu, producte de l’allargament de l’esperança de vida i la davallada 
de la fecunditat, s’ha vist en els darrers anys beneficiada per la lleugera 
recuperació de la fecunditat combinada amb les migracions internacionals. 
Amb tot, ha de quedar ben clar que l’arribada d’immigrants joves durant 
aquests anys no és deguda al dèficit relatiu de població provocat per la 
disminució de la fecunditat i l’envelliment. Així, s’ha observat com els 
estrangers, preponderantment joves, s’han afegit precisament al gruix de la 
població en edat activa, que ha coincidit fins ara amb els efectius 
d’autòctons nascuts durant el baby boom, és a dir, amb les generacions més 
nombroses de la història demogràfica de Catalunya. Aquesta realitat 
corrobora que les causes de les migracions no es troben en l’estructura de la 
població, i que caldrà cercar-les en l’àmbit de l’economia: per simplificar, 
en la demanda de mà d’obra generada pel creixement de l’economia 
catalana” (Cabré, Domingo, 2007:125).  

 
5.2.1.7 El model de desenvolupament de Catalunya davant la crisi econòmica de 2008 
 
El model econòmic català ha patit l’impacte de la crisi financera i econòmica 
internacional que ha provocat una progressiva davallada de la importància de la 
indústria i de l’agricultura i un considerable augment del número de persones aturades 
dedicades a aquest dos sectors Un model caracteritzat per la forta dependència de la 
inversió estrangera i d’un sector immobiliari que s’ha vist afectat per un enfonsament de 
la demanda d’habitatges. Les causes del descens de la producció industrial són el 
progressiu augment de les deslocalitzacions industrials en activitats qualificades 
d’avançades i el gran pes de la inversió estrangera que anteposa els seus interessos 
econòmics a la cohesió social (Serra, 2007). La falta d’innovació tecnològica és un dels 
factors que per Serra (2007) tenen una influència directa en aquest procés de 
desindustralització i la falta d’adequació del sistema educatiu a les necessitats del 
mercat i de les empreses. Segons el Consell General de Cambres de Catalunya (2010), 
el 2009 va significar el punt d’inflexió i el moment àlgid de la crisi econòmica: el PIB a 
preus de mercat va retrocedir d’un 4% de mitjana, lluny dels registres encara positius 
del 2008 (0,2%) i del període d’expansió 2001-2008 (el creixement mitjà d’aquest 
període fou del 2,9%); les reduccions en l’avanç del consum privat (-5,4%), inversió 
productiva (-18,7%), en la construcció (-11,1%) i en les exportacions internacionals de 
béns i serveis (-13,2%); l’augment de la taxa d’atur (entre el segon trimestre del 2008 i 
març del 2009 es van perdre uns 265.000 llocs de treball a Catalunya); i el col·lapse de 
l’activitat manufacturera, excepte en l’àmbit de l’alimentació. 
 
La davallada del VAB a cost de factors es va situar el 2009 respecte al 2008 en el 4,1% 
(Consell General de Cambres de Catalunya, 2010). Les quatre províncies van presentar 
registres diferenciats: Barcelona (-4,4%), Tarragona (-4,2%), Girona (-3,3%) i Lleida (-
2,1%). Segons Catalunya Caixa (2010), aquest descens respecte el 2008 va afectar de 
forma menys intensa a les comarques d’alta muntanya (-2,0%) i la més intensa a les 
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comarques centrals (-5,9%). La resta de comarques tenen registres negatius com ara el 
Pla de Lleida (-2,1%), l’eix gironí (-3,3%), les Terres de l’Ebre (-4,0%), el Camp de 
Tarragona (-4,2%) i l’eix metropolità de Barcelona (-4,3%).  
 
L’impacte de la crisi ha estat desigual en funció de la capacitat de diversificació 
productiva de cada comarca. Segons Catalunya Caixa (2010) les comarques amb un 
menor impacte de la crisi estan situades als eixos del Pla de Lleida i a les zones de 
muntanya, algunes a les àrees metropolitanes de Barcelona, de l’eix de Girona i del 
Camp de Tarragona. En general, tenen pesos del terciari superiors a la mitjana del país, 
una menor vinculació a l’activitat productiva i un lligam més directe al consum familiar, 
amb una indústria més orientada vers el sector energètic (que va créixer als Pirineus) o 
amb un pes important de les produccions manufactureres alimentàries. Altres factors 
han estat el pes del sector agrícola, la menor dependència de la construcció i la 
importància del sector terciari. En el sector industrial les diferències entre comarques 
estan relacionades en l’impacte desigual de la crisi sobre el sector energètic i sobre la 
producció manufacturera. Es produeix un increment en les produccions energètiques 
hidroelèctriques i una forta davallada de l’energia nuclear (-18,2% a les comarques del 
Camp de Tarragona) i un augment de les energies eòliques i tèrmiques del 13,0% en el 
conjunt català. La diferència entre la màxima caiguda de Barcelona (-13,5%) i la 
mínima de Lleida (-9,2%), passant pels valors intermedis de Girona (-11,0%) i 
Tarragona (-11,0%), s’explica en part pel diferent comportament dels productes 
energètics i la forta contracció industrial.  
  
Des de la perspectiva ambiental la situació de crisi actual pot ser una bona oportunitat 
de canvi d’un model que fins ara ha estat desvinculat de l’entorn físic:  
 

“Ja no és possible sustentar un model econòmic sense integrar objectius 
socioambientals en la seva formulació. Resoldre les disfuncions 
socioambientals d’un model que no s’ha fixat objectius de bon 
començament i, com a conseqüència ha generat aquestes disfuncions és 
il·lògic, genera problemes ambientals i socials de difícil solució i , a més, 
repercuteix en un elevat cost econòmic” (Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, 2010:10). 

 
Catalunya ha patit les conseqüències d’un model econòmic que no ha tingut en compte 
aquest desajustament entre el desenvolupament econòmic i el desenvolupament social i 
ambiental. Segons el Departament de Medi Ambient i Habitatge (2010), aquesta 
situació ha provocat una sèrie de problemes que fan necessàries actuacions per formular 
un canvi estructural en el sistema econòmic i social: 
 

- La disparitat econòmica i la inestabilitat política que repercuteixen en una 
accentuació de les diferències entre persones pobres i riques, tant a escala 
local com mundial. 

- La mundialització dels mercats, sense que això impliqués una veritable 
globalització de l’economia en termes socioambientals.  

- La constatació de greus problemàtiques globals com el canvi climàtic i les 
previsions d’escassetat de la disponibilitat energètica, conseqüència del 
model socioeconòmic dels països més desenvolupats, els efectes de les 
quals van molt més enllà de les qüestions merament ambientals i tenen 
incidència directa en les economies i les societats arreu del món. 
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- La revitalització del rol dels indicadors macroeconòmics clàssics, en 
particular del PIB, com a mesuradors veritables del progrés i de la qualitat 
de vida de les persones i els països. 

 
En la línia de l’informe de Nacions Unides, publicat pel New Green Deal, en el marc del 
Green Economy Report (2008)367 que proposa que la integració a l’economia de la 
sostenibilitat significaria una solució viable a la crisi econòmica financera ja que 
implicaria la creació fins el 2030 d’uns 20 milions de llocs de treball relacionats amb les 
energies renovables, l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya 
desenvolupada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge (2010) planteja una sèrie 
d’objectius que, amb la perspectiva del 2026, han d’assolir la transició cap a un model 
econòmic sostenible, basat en el coneixement i de baix contingut en carboni. Aquest 
model es basa en quatre principis: 
 

- Fomentar un ús eficient dels recursos naturals i minimitzar els impactes 
sobre la salut i el medi, espacialment sobre els ecosistemes i el clima. 

- Harmonitzar el desenvolupament econòmic amb la millora del benestar i la 
qualitat de vida de la ciutadania. 

- Internalitzar els costos ambientals i el valor dels serveis dels ecosistemes i 
de la biodiversitat. 

- Augmentar la població ocupada d’alt valor afegit que produeix bens i 
serveis innovadors, més eficients i de qualitat.  

 
5.2.2 Els inicis del moviment ecologista a Catalunya (1970-1990)  
 
El model d’ecologisme que s’ha desenvolupat a Catalunya ha heretat en gran part 
moltes de les tendències dominants a Europa i la seva consolidació ha estat possible 
mitjançant l’aportació col·lectiva de ciutadans i col·lectius de diversa procedència: 
 

“El moviment ecologista català ha nascut de la convergència de diferents 
sectors: científics crítics i progressistes, així com d’altres intel·lectuals, 
periodistes tècnics en energies alternatives; militants revolucionaris no 
sectaris (autogestionaris, llibertaris, contraculturalistes...), associacions de 
veïns i grups proteccionistes, comissions de defensa del territori, 
autonomistes, nacionalistes i no-violents, feministes o pagesos, que han 
sabut fer coincidir, o ho intenten, els interessos sectorial amenaçats amb 
aquesta visió de conjunt de la crisi de la nostra societat, de la qual ells 
formen la part més oprimida” (García, Reixac i Vilanova, 1979:217). 

 
La perspectiva reivindicativa de l’ecologisme català està marcada per una forta 
implantació de la voluntat popular d’oposició a determinades actuacions de les 
administracions públiques necessitades de generar llocs de treball en els sectors de la 
indústria, el turisme i la construcció. El principal efecte d’aquest model ha estat la 
contaminació lliure i incontrolada afavorida per la manca d’una legislació que la regulés 
els seus efectes. Les accions reivindicatives per part del moviment ecologista van ser 
molt intenses i significatives a partir dels anys 60 i 70 del segle XX mitjançant comitès, 
comissions, plataformes, coordinadores i accions de boicot enfrontades a un sector 

                                                 
367 United Nations Environment Programme. Green Economy Report.  
http://www.unep.org/greeneconomy/ (consultat 27/08/2011).  
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privat que ha defensat els seus interessos per damunt de l’impacte ambiental que 
provocaven les seves activitats. 
 
Aquesta aportació col·lectiva a les reivindicacions ambientals neix en un context 
històric en el que, segons Fernández Buey (2004), s'estava configurant un moviment 
ciutadà de base urbana, organitzat per barris, que es mobilitzen per protestar enfront la 
falta d’infraestructures i de serveis (sanitaris, millora de les condicions de salubritat i 
higiene, ensenyament...) que s’entrecreuaven amb algunes de les reivindicacions 
d’altres moviments socials. D’aquesta forma, algunes de les lluites dels anys 60 i 70 del 
segle XX, incorporen reivindicacions transversals del moviment obrer, del moviment 
ecologista, del moviment feminista, del moviment pacifista i del moviment veïnal tal i 
com s’ha explicat al llarg de la tesi.  
 
El sorgiment de l’ecologisme a Catalunya a principis dels anys 70 del segle XX en una 
conjuntura de finalització de l’etapa del franquisme marcada per la crisi energètica, 
ecològica i laboral i la crisi del model de creixement industrial, econòmic i territorial, és 
un fet d’expressió popular directe que es manté al marge de les estructures dels partits 
polítics (García Pujades, 1997). Segons García, Reixac i Vilanova (1979), aquesta 
separació entre el moviment ecologista i els partits polítics a Catalunya sorgeix del 
mateix procés de transició política en un context en el que els partits polítics en els seus 
primers programes electorals no dediquen pràcticament cap línia d’actuació en matèria 
ambiental, a banda d’alguna referència a la problemàtica de la contaminació. Es tracta, 
per tant, d’un moviment que sorgeix de la base social que es desenvolupa al marge dels 
aparells oficials de partits polítics i sindicats. En aquesta línia, García, Reixac i 
Vilanova (1979), plantegen que aquesta divergència respecte als partits d’esquerra es 
basa en el fet de que aquests van deixar de banda la utopia d’un canvi de model social i 
econòmic i van fer una aposta per la “seguretat” i “l’eficàcia” de les organitzacions 
polítiques clàssiques. Per part dels sindicats, la seva posició es va centrar en la defensa 
dels interessos dels treballadors sense denunciar les conseqüències ambientals i socials 
que a llarg termini repercutirà negativament en la seva qualitat de vida i l’empitjorament 
de la situació econòmica. El discurs ecologista a Catalunya va servir per conscienciar a 
les classes populars al marge dels partits tradicionals d’esquerra i d’extrema esquerra, 
que havia de ser el seu espai natural de divulgació i de desenvolupar propostes per 
canviar el sistema econòmic i social: 
 

“Per manca de clarificació d’aquesta problemàtica (que és la clau del futur), 
l’esquerra política allarga innecessàriament i perillosament la crisi del 
capitalisme: creiem que l’esquerra política al món occidental no ha fet prou 
esforços, des del poder o l’oposició, per canviar l’ordre de les coses, perquè 
aquest esforç li hauria exigit de demostrar davant el poble que, per pura raó 
de supervivència, no es pot continuar amb el sistema capitalista imperant” 
(García, Reixac i Vilanova, 1979:213). 

 
Les primeres mobilitzacions ecologistes a Catalunya coincideixen amb una sèrie 
d’esdeveniments de caire internacional i de caràcter polític i reivindicatiu. Segons Folch 
(1997), la Cimera d’Estocolm (1972) fou un dels detonants del sorgiment de 
l’ecologisme a nivell internacional ja que per primera vegada es planteja la necessitat de 
limitar el creixement econòmic i se’l reconeix com el principal responsable de la 
degradació ambiental. Malgrat que la Cimera d’Estocolm no va tenir una influència 
directa sobre les accions reivindicatives del moviment ecologista a Catalunya, excepte 
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per l’aportació que pels científics ecologistes catalans va tenir com a coneixement 
teòric, va servir a llarg termini com un dels elements clau en la construcció del discurs 
teòric ecològic català (principalment en ecòlegs com Ramon Folch, Josep Maria 
Camarasa o Ramon Margalef entre d’altres). La resta de factors que van confluir en el 
desenvolupament de l’ecologisme a Catalunya estan relacionats, tal i com apunta Folch 
(1997), amb les primeres mobilitzacions provocades pel projecte de l’abocador del 
Garraf (1972), la dinamització que va significar per l’incipient moviment els 
plantejaments ambientals recollits al Congrés de Cultura Catalana (1975-1977) i la 
publicació de diversos llibres i publicacions sobre temàtica ambiental.  
 
El projecte d’abocador del Garraf, plantejat sense cap tipus de tractament de la brossa, 
sense impermeabilització i sense planificar cap estació recol·lectora que afavoria la 
contaminació dels avencs i de la corrent d’aigua subterrani que recorre el massís del 
Garraf, va ser un dels primers detonants del moviment de protesta ecologista a 
Catalunya. El moviment de protesta iniciat per l’Escola Catalana d’Espeologia i 
secundada pels botànics de la Universitat de Barcelona es va concretar amb la signatura 
d’un manifest que va significar l’inici de la futura dinamització reivindicativa ecologista 
que va tenir continuïtat amb les mobilitzacions enfront l’energia nuclear a través del 
CANC. El 1977 es produeixen diverses mobilitzacions amb l’objectiu de protestar 
enfront la utilització de l’energia tèrmica i nuclear: concentració de més de 2.500 
persones davant la Central Tèrmica de Cubelles exigint la seva demolició i la 
manifestació contra la concessió d’aigües de l’Ebre per refrigerar les centrals nuclears 
(Puig, 1991). 
 
Segons Folch (1997), la Campanya per la salvaguarda del patrimoni natural, 
impulsada pel Congrés de Cultura Catalana, va ser un d’aquests factors de dinamització 
de la mobilització ecologista a Catalunya ja que va promoure la creació de grups i 
entitats com ara el Departament de Natura de la Fundació Roca i Galés. En aquest 
context sorgeixen les primeres organitzacions ecologistes que inicialment desenvolupen 
les seves activitats en l’àmbit de l’ambientalisme i estan promogudes bàsicament per 
persones relacionades amb la seva professió (biòlegs, ornitòlegs, ecòlegs) i que seran 
clau en el desenvolupament del moviment ecologista arreu dels Països Catalans com ara 
el Grup d’Ornitologia i Defensa de la Natura (GOB) a les Balears, el 1973, i la Lliga per 
a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA), el 1974. La fundació de les primeres 
organitzacions ambientals als Països Catalans coincideix amb l’inici d’entitats 
dedicades al la protecció de la natura a Espanya. El 1970 es funda la que, segons 
Varillas i Da Cruz (1981), es pot considerar com la primera associació ecologista 
d’Espanya, la Asociación Española para la Ordenación del Territorio y el Medio 
Ambiente (AEORMA), que amb una estructura nacional va comptar amb diverses 
delegacions arreu del territori espanyol i que va mantenir una postura radical molt 
propera a l’ecologisme reivindicatiu.368 Anteriorment, el 1968, es va fundar 
l’Associació per la Defensa de la Natura (ADENA),369 que en un principi es va integrar 
                                                 
368 Segons Varillas i Da Cruz (1981), una de les principals aportacions de AEORMA fou l’elaboració del 
Manifesto de Benidorm (1974), una declaració de principis on es recullen per primera vegada a Espanya 
el principals problemes ambientals que afecten a la societat i una sèrie de propostes d’actuació 
ambientals.  
369 ADENA fou fundada per Félix Rodríguez de la Fuente i per diverses personalitats del sector 
empresarial i de les finances. Es va caracteritzar per l’aposta per una orientació de caire proteccionista i 
per una postura moderada i de no enfrontament amb l’administració i amb la indústria. No obstant, es pot 
considerar que la seva principal aportació fou el seu caràcter divulgatiu a través de la capacitat mediàtica 
del seu fundador.  
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com a filial del WWF, organització supraestatal que es dedicava a finançar 
conjuntament amb la UICN projectes de recerca i protecció mundial de la natura.  
 
A mitjans dels anys 70 del segle XX comencen a sorgir diverses publicacions 
relacionades amb el medi ambient que seran un element clau en el desenvolupament 
teòric, científic i de mobilització social pel moviment ecologista. Segons recull 
Alemany (1995), la revista Muntanya del Centre Excursionista de Catalunya publica el 
1975 una sèrie d’articles dedicats a temes ambientals titulats Els problemes del medi 
natural a Catalunya. El 1976 apareixen el llibre Natura, ús o abús? i la col·lecció 
Quaderns d’Ecologia Aplicada, editada per la Diputació de Barcelona. A partir de 1977 
es produeix un increment considerable de les publicacions i de les organitzacions 
ecologistes: Jaume Terrades publica Ecologia i Educació Ambiental, primera aportació 
teòrica sobre la necessitat de promoure l’educació ambiental com a element de difusió 
en l’àmbit educatiu; s’inaugura l’exposició Salvem Catalunya per la Democràcia, en el 
marc del Congrés de Cultura Catalana; es funden dues revistes de caràcter ecologista: 
Userda, en un primer monogràfic titulat Partits contaminats, i Alfalfa Revista Crítica i 
d’Alternatives; i apareix el primer número del Butlletí d’Informació d’Energia Nuclear 
(BIEN) del CANC. El 1978 es publica el llibre de Vicens Fisas Centrals nuclears: 
imperialisme tecnològic i proliferació nuclear, el primer número de la revista Integral, 
Salud i Vida Natural i el llibre de Ramon Folch Sobre ecologisme i ecologia aplicada, 
en el context de la Tercera Assemblea d’Ecologistes Catalans en la que es plantegen 
diverses propostes d’estructuració de l’ecologisme al marge dels partits polítics. El 1979 
es publica el llibre El combat ecologista a Catalunya de Xavier García, Jaume Reixac i 
Santiago Vilanova, on es denuncien els principals problemes ambientals que pateix 
Catalunya i com s’han desenvolupat les diverses accions de protesta per part dels 
moviment ecologista i les organitzacions socials.  
 
La dècada dels anys 80 del segle XX significarà per l’ecologisme la intensificació i 
radicalització de les mobilitzacions reivindicatives, la consolidació de la publicació de 
llibres i revistes de caire ambiental, la progressiva configuració dels partits verds, l’inici 
de les denúncies contra les activitats contaminants d’empreses i centrals nuclears i 
tèrmiques, així com els primers intents de reagrupació de les diverses organitzacions 
ecologistes.370 Segons Folch (1993), a principis dels anys 80 del segle XX encara era 
molt clara la diferenciació entre les posicions ambientalistes preocupades per la 
contaminació i l’estat de la natura, les posicions conservacionistes o proteccionistes, 
interessades per la biodiversitat o els espais naturals amenaçats, i les posicions 
pròpiament ecologistes, crítiques amb el model de societat industrial, el model de 
consum i els perills de l’energia nuclear. Es produeix un fenomen de convergència cap a 
un model més unitari d’ecologisme afavorit per la mobilització ciutadana, la divulgació 
del coneixement ambiental, la progressiva implantació de polítiques públiques de 
reciclatge i recollida selectiva de residus i la implantació d’activitats d’educació 
ambiental: 
 

“A finals dels vuitanta havien ja anat convergent en una sola, l’ecologisme 
avantguardista i postindustrial. Tal convergència de plantejaments de fons, 
amb independència dels àmbits d’específic interès personal, ha comportat la 

                                                 
370 La dècada dels anys 80 del segle XX significarà l’inici dels intents per part del moviment ecologista 
per coordinar-se en tres fronts de lluita: antiurani, antitransports radioactius i anticentrals nuclears. 
Desprès de diverses reunions i davant les postures enfrontades de les diverses estratègies i tendències, 
l’intent de desenvolupar un procés unitari fracassa (Puig, 1991).  
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progressiva configuració d’una nova ideologia. Aquest ha estat, certament, 
la trajectòria de l’ecologisme en els darrers temps: de moviment profètic i 
marginal (o al menys marginat), a emergent ideologia del nou ordre 
postindustrial. A finals del passat decenni, en definitiva, el pensament 
ecologista ha experimentat una espècie de reformulació autògena que s’ha 
traduït en la necessitat de refundar el moviment que l’encarna” (Folch, 
1993:169-170).  

 
Les mobilitzacions més importants es desenvolupen a l’entorn de la lluita enfront les 
centrals nuclears. S’organitzen diversos debats, manifestacions i informes contra la 
proliferació nuclear i la utilització de l’urani. En aquesta línia, es crea el 1980 la 
Coordinadora d’Ajuntaments per una Moratòria Nuclear (CAMON) i s’intensifiquen les 
protestes contra les centrals nuclears com la que es va celebrar amb motiu del Dia 
Internacional contra l’Energia Nuclear. El 1987 es va celebrar la I Conferència Catalana 
per un Futur sense Nuclears, organitzada pel Grup de Científics i Tècnics per un Futur 
No Nuclear (GCTPFNN).  
 
Des de la perspectiva científica, la dècada dels anys 80 del segle XX significarà la presa 
de contacte amb les diverses accions internacionals de caire ambiental que es va 
organitzar i la interacció entre els moviments socials ambientals i les universitats. En 
aquesta línia, s’organitza el 1987 la I Conferència Catalana per un futur sense Nuclears, 
organitzada pel GCTPFNN i la presentació en el marc de la Universitat d’Estiu de Prada 
de Conflent la ponència La llei del silenci i el dret dels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya desprès de l’accident de Txernòbil. El 1987 es celebra el Simposi 
Internacional “Una sola Terra”, en la que els grups ecologistes presenten un manifest 
titulat Una sola Catalunya i a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona es realitza 
un acte sota el lema Tanquem les nuclears, la primera Vandellós, organitzada per 
l’Assemblea de Grups Alternatius.  
 
L’inici de l’estratègia jurídica enfront els interessos de les centrals nuclears i tèrmiques 
significarà que Alternativa Verda exerceixi l’Acció Penal Popular per Delicte Ecològica 
i porti a la Comissió de les Comunitats Europees el cas de la central tèrmica de Cercs, 
sol·licitant el reconeixement judicial de la zona el 1984. Posteriorment, el 1988 el 
director d’aquesta central tèrmica serà condemnat, fet que servirà d’al·licient per 
denunciar a la central nuclear d’Ascó per realitzar abocaments radioactius que superen 
els límits autoritzats per la concessió d’aigües per part de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas (MOPU) i una posterior denuncia per la 
falta de funcionament durant més d’un any dels controls de radioactivitat del riu Ebre 
(Puig, 1991).  
 
L’edició de publicacions relacionades amb l’ecologisme es consolida al llarg de la 
dècada dels anys 80 del segle XX: el 1980 es presenta el primer número de la Revista 
Catalana de Ciència i Tecnologia, que en la línia antinuclear presenta el dictamen del 
Centre d’Estudis Catalans sobre l’urani i l’informe CAMON-I; el 1980 es publiquen 
diverses revistes de caire ecologista com La Tomaquera del Comitè Antiurani d’Osona, 
el butlletí Alarma de la Taula Antinuclear i Ecologista (TAE) i la revista Terra Verda, 
publicació de l’Assemblea Verda; el 1984 es publica el butlletí d’Alternativa Verda, 
L’Alternatiu; i el 1989 es publica la segona edició del llibre Natura, ús o abús?.  
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L’acció del moviment ecologista al llarg del període 1970-1990 es va caracteritzar per 
la importància de les mobilitzacions de protesta i la progressiva incorporació de l’àmbit 
científic i universitari mitjançant l’aportació de discurs teòric que permetés justificar 
científicament la denuncia de la situació ambiental de Catalunya i la necessitat de les 
revoltes generalment de caràcter local. Per autors com García, Reixac i Vilanova 
(1979), no es pot considerar que existia un moviment ecologista català com a tal, degut 
a que les mobilitzacions no tenien una organització comuna que dotés de sentit unitari al 
procés reivindicatiu. L’incipient moviment ecologista tenia unes mancances 
organitzatives i, en certa forma de credibilitat davant la societat i el sector polític, que 
varen quedar recollides en un document presentat pel Col·lectiu de Periodistes 
Ecologistes de Catalunya a l’Assemblea de Grups Ecologistes dels Països Catalans 
celebrada a Gallecs (1978) i que García, Reixac i Vilanova (1979) valoren críticament: 
 

- Impossibilitat d’afirmar l’existència d’un moviment ecologista català a 
causa de la manca d’unitat en els plantejaments ideològics i d’estructura 
organitzativa mínima. 

- Manca de credibilitat per part d’amplis sectors de la població envers els 
grups ecologistes, a causa de llur impotència per presentar en la majoria 
d’ocasions alternatives socioeconòmiques. 

- Inexistència d’un programa o bases mínimes de pensament ecologista en el 
què puguin sentir-se identificats tots els grups i col·lectius, programa que 
hauria d’afavorir la creació d’un espai polític autònom dels partits clàssics i 
hauria de permetre accions de coordinació, col·laboració o estratègia 
coordinada amb d’altres grups autònoms, com ara els col·lectius feministes, 
les cooperatives, associacions de consumidors...  

 
L’Assemblea de Grups Ecologistes dels Països Catalans (Gallecs 1978) fou un dels 
primers intents per coordinar el moviment ecologista a Catalunya convertint-lo en un 
moviment autònom, no jerarquitzat, autogestionari, i coordinat a escala comarcal 
separat de l’acció dels partits polítics (García, Reixac i Vilanova (1997). Al mateix 
temps es pretenia incorporar al moviment obrer i a la pagesia que fins aquell moment 
estava força desvinculat de l’ecologisme. Finalment l’Assemblea va rebutjar aquestes 
propostes deixant tant sols la de potenciar la coordinació entre organitzacions (Puig, 
1991). En el context espanyol, el mateix any 1978, es celebra la III Asamblea de la 
Federación del Movimiento Ecologista de España a Daimiel (Ciutat Real) que va 
intentar definir les línies ideològiques del moviment ecologista espanyol a partir del 
treball desenvolupat al congrés constituent de la Federació del Moviment Ecologista 
celebrat a Cercedilla371 (Madrid) el 1977. El resultat d’aquesta trobada fou un manifest 
en el que es plantejava la definició de la ideologia ecologista, però que no va comptar 
amb l’aprovació de la totalitat dels grups. Els diversos fracassos de coordinació i 
unificació del moviment ecologista tant pel conjunt de Catalunya com d’Espanya ha 
                                                 
371 Al Congrés de Cercedilla hi assistiren més de 500 ecologistes pertanyents a unes 50 associacions i 
col·lectius, entre les que hi havia representants del CANC, el Col·lectiu de Periodistes de Catalunya o el 
Col·legi d’Aparelladors de Catalunya. Havia estat convocada a partir dels acords de la Primera Asamblea 
Ecologista de España celebrada a La Granja-Valsaín (Segòvia) on es va acordar convocar el congrés 
constituent de la Federació del Moviment Ecologista. La reunió de Cercedilla es va caracteritzar per la 
falta d’acord entre les diverses tendències i divisions que es perfilaven l’ecologisme espanyol: les 
associacions de defensa de la Natura, centrades en els problemes dels espais naturals; els grups 
ecologistes més radicals, centrats en la lluita antinuclear, els problemes urbanístics o de la contaminació 
industrial; i un tercer grup d’associacions que recollien ambdues tendències i que reivindicaven la seva 
capacitat política pròpia (Varillas i Da Cruz, 1981).  
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estat una de les constants al llarg de la seva història, malgrat alguns casos puntuals en 
els que els diversos grups que es coordinen per separat o desenvolupant unions 
temporals davant la necessària acció davant algun problema ambiental concret. És el cas 
de dels grups implicats en la lluita antinuclear que, degut al gran èxit de les seves 
mobilitzacions (principalment a Catalunya i Euskadi) van aconseguir a 23 grups (entre 
els que hi formava part el CANC) que van aconseguir estabilitzar l’intercanvi 
d’informació i les trobades entre grups, organitzant campanyes generalitzades de 
resposta a la política energètica del govern i de les empreses (Varillas i Da Cruz, 1981).  
 
Un altre fet clau en el desenvolupament del moviment ecologista al llarg del període 
1970-1990 fou la progressiva incorporació d’organitzacions de caire internacional com 
ara Amigos de la Tierra (1979) i Greenpeace (1984) o d’entitats de caire local que 
actuaven de forma puntual davant les agressions que patia el medi i que van absorbir, tal 
i com apunta Cardona (2009), una gran part de la massa social de l’ecologisme i que 
van iniciar el procés de consolidació de les entitats ecologistes com a plataformes de 
defensa del medi. L’associacionisme ecologista a Catalunya ha tingut una gran 
importància com a vertebrador de les inquietuds de la ciutadania respecte a la 
problemàtica ambiental malgrat la seva atomització i la falta d’unitat a l’hora d’afrontar 
un procés reivindicatiu compacte que signifiqués una veritable alternativa al model 
socioeconòmic imperant. Aquesta fragmentació ecologista s’aprecia en el moment 
d’intentar definir una classificació atenent a la seva actuació ambiental i als seus 
objectius. S’han considerat tres grans tipus d’entitats ecologistes: entitats de caràcter 
local o temporal i reivindicatiu, entitats proteccionistes i entitats que plantegen per un 
canvi en profunditat del model econòmic, productiu i social.  
 
5.2.2.1 Entitats ecologistes de caràcter local o temporal i reivindicatiu 
 
En aquest apartat s’han tingut en compte aquelles organitzacions ecologistes en les que 
el seu àmbit d’actuació es centra en la denúncia, seguiment i desenvolupament 
d’activitats reivindicatives i estudis d’impacte o de recerca de propostes davant una 
problemàtica ecològica local. Per regla general es tracta de col·lectius o coordinadores 
que s’oposen a una determinada actuació del sector privat (urbanitzacions incontrolades, 
extraccions massives de recursos, abocaments altament contaminants de caràcter 
industrial...) i del sector públic (grans obres d’infraestructures, desviaments de rius o 
instal·lació d’indústries altament contaminants a polígons industrials). Sovint tenen el 
suport de grans grups ecologistes que plantegen un canvi de model de societat 
(Greenpeace, Acció Ecologista, Alternativa Verda, Amics de la Terra...) o de caràcter 
conservacionista (DEPANA, ADENA...) i que per les seves característiques 
ideològiques compten amb recursos de caire científic, universitari o intel·lectual 
necessàries per estructurar científicament un discurs que justifica les seves accions 
reivindicatives. En alguns casos han anat reorientant els seus objectius inicials més 
generalistes cap a una actuació més de caire local. 
 
Diversos grups amb aquestes característiques d’actuació local s’han desenvolupat a 
partir de finals dels anys 80 del segle XX. A la zona del Vallès, el grup ecologista 
CÀNEM, fundat a mitjans de la dècada dels anys 80 del segle XX com Comitè 
Antinuclear i Ecologista es va crear en plena ofensiva contra la proliferació de les 
centrals nuclears a Catalunya. Posteriorment, a partir de 1992, va reconvertir els seus 
objectius inicials locals i va impulsar la creació de la Comissió per un Gallecs Verd. El 
1994 aquesta comissió es va convertir en la Taula Pro Referèndum per un Gallecs Verd. 
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Els objectius de l’associació es basaven en l’estudi, divulgació i la conscienciació de la 
problemàtica ecologista i de pressió de les administracions públiques mitjançant 
campanyes per aconseguir frenar la degradació de l’entorn natural de les comarques del 
Vallès. En aquesta línia reivindicativa local i divulgadora centrada en l’àrea del Vallès, 
l’Associació per la Defensa i Estudi de la Natura (ADENC)372 es va constituir el 1985 
amb l’objectiu de la defensa de l’entorn natural i la realització de campanyes de 
sensibilització (mitjançant l’organització de conferències, cursos i seminaris, 
exposicions i sortides a l’entorn natural proper). Un altre dels objectius de l’associació 
són les campanyes de denúncia contra les diverses actuacions d’empreses privades 
(denúncies per emissions contaminants, abocaments tòxics i de terres en zones d’alt 
valor natural...) ubicades a la zona del Vallès; campanyes contra les grans obres 
d’infraestructures (oposant-se al IV Cinturó amb la col·laboració de més de 170 entitats 
i associacions del Vallès); oposició a la tala sistemàtica d’arbres als boscos (pistes 
forestals de Matarodona, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, elaboració de 
propostes per fer front als incendis forestals...); i desenvolupament d’estudis sobre 
criteris de conservació de la fauna i flora de la zona.  
 
Una altra línia d’actuació que s’ha desenvolupat des de la perspectiva reivindicativa ha 
estat la d’atansar la problemàtica ambiental a les ciutats. La Comissió Ecològica de la 
Federació de Veïns de Sabadell, es va fundar el 1991 amb l’objectiu de fer arribar als 
barris la preocupació ambiental mitjançant la coordinació amb d’altres entitats de caire 
ecològic desenvolupant campanyes contra el IV Cinturó. El Grup de Natura del Club 
Muntanyenc Sant Cugat, en l’àmbit d’actuació de DEPANA, va organitzar i coordinar 
campanyes reivindicatives enfront els túnels de Vallvidrera, per la protecció de la Serra 
de Collserola o a favor de la protecció de les rieres i la seva vegetació.  
 
A la comarca del Bages el Col·lectiu Ecologista l’Alzina, fundat el 1986, es va centrar 
en campanyes de reforestació, de preservació de les espècies naturals de la zona, en la 
promoció de la recollida progressiva d’escombreries i en l’edició de material ambiental 
de divulgació. Les campanyes reivindicatives es van centrar en la crítica a les actuacions 
de les administracions públiques en l’àmbit del Parc Natural de Montserrat, el de Sant 
Llorenç de Munt i el de la Serra de l’Obac, així com en la proposta de crear un espai 
protegit per dedicar-lo a zona d’estudi ambiental. 
 
A les Terres de l’Ebre, la Coordinadora Antitransvasament d’aigües de l’Ebre373 es va 
fundar el 1989 per denunciar els perjudicis ambientals, socials i econòmics del 
transvasament de les aigües de l’Ebre cap a Tarragona, promoguda per la conselleria de 
Política Territorial de la Generalitat de Catalunya. Va desenvolupar diverses accions 
reivindicatives i d’elaboració d’estudis justificant els problemes que podia originar la 
seva implementació.  
 
A la comarca del Maresme es van fundar diversos grups ecologistes que varen aglutinar 
les diverses protestes contra la degradació de l’entorn natural i la crítica a les grans 
obres d’infraestructures. El Centre d’Acció Territorial i Ambiental del Maresme 
(CATAM) va coordinar molts d’aquestes col·lectius canalitzant, des de 1990, les 
protestes contra la construcció de l’autopista del Maresme i la de Mataró-Granollers. 
Han editat dossiers sobre el tractament global respecte a les rieres del Maresme i van 
                                                 
372 ADENC: http://www.adenc.cat (consultat 01/09/2011).  
373 La Coordinadora Antitransvasament d’aigües de l’Ebre va ser l’origen de la futura Plataforma en 
Defensa de l’Ebre, fundada el 2000.  



El procés d’inserció de l’ecologisme a la societat catalana 
 

 336 

organitzar sortides a la natura i debats i jornades (Turisme i medi ambient i les Jornades 
Naturalistes del Maresme) les sobre els principals problemes ambientals que afecten a 
la comarca del Maresme.  
 
El Grup Ecologista GRAM, creat el 1991 a Santa Coloma de Gramanet arrel de la 
campanya “Viure sense Nuclears”, va reconvertir els seus objectius organitzant accions 
reivindicatives i d’estudi sobre la problemàtica ambiental de la zona: jornades sobre la 
Serra de Marina i l’oposició contra el projecte de construcció d’un camp de golf. També 
van desenvolupar estudis i debats per cercar propostes respecte la situació de degradació 
del riu Besòs i l’elaboració d’un dosser sobre propostes d’actuació ambiental a Santa 
Coloma de Gramanet.  
  
A les comarques de Girona les diverses associacions ecologistes van orientar les seves 
accions reivindicatives en la denúncia de l’estat de deteriorament ambiental de les 
comarques de Girona i emprenent accions de defensa activa de l’entorn a través de 
campanyes de denúncia contra les empreses i organismes oficials que atemptaven conta 
l’ecosistema. L’Associació de Defensa del Patrimoni Natural de Banyoles i Comarca 
(LIMNOS)374 va ser una de les més actives en aquest procés de denúncia i de 
restauració d’espais naturals amb col·laboració amb d’altres organitzacions ecologistes. 
El 1992 van iniciar una campanya contra la degradació de l’entorn del llac de Banyoles 
davant la mercantilització dels seus recursos naturals i dels excessos en la seva 
urbanització. En l’àmbit proteccionista, l’Associació de Naturalistes de Girona 
(ANG),375 fundada el 1982, va dedicar les seves accions reivindicatives a la denúncia de 
les grans obres d’infraestructures i vies de comunicació (TAV, autopistes...).  
 
A la comarca de l’Anoia les reivindicacions ecologistes es van centrar a l’entorn de 
l’Associació Anoia Verda i Neta que neix el 1990 com a oposició al Pla de Residus que 
pretenia ubicar un abocador de residus especials a la comarca. Una vegada mitigada 
l’amenaça, va continuar elaborant activitats en defensa del medi natural i campanyes de 
conscienciació ecològica. 
 
Les grans vies de comunicació van centrar les protestes dels col·lectius ecologistes a 
Lleida. Bàsicament es van centrar a l’oposició al desdoblament de la carretera Nacional 
II en el tram Cervera-Igualada. La Plataforma Unitària va agrupar a diversos col·lectius 
ecologistes oposats al desdoblament: Institució de Ponent per la Conservació i Estudi de 
l’Entorn Natural (IPCENA)376 o el Grup per la Defensa del Medi Natural de la Segarra, 
entre d’altres.  
 
5.2.2.2 Entitats ecologistes de caràcter proteccionista 
 
L’objectiu de les associacions ecologistes de caire proteccionista es centra en 
harmonitzar el desenvolupament i la conservació de la natura. No pretenen un canvi 
estructural del model socioeconòmic, sinó corregir, rebaixar o atenuar els efectes que la 
societat industrial genera sobre el medi. Es per aquest motiu que les seves accions 
s’orienten a desenvolupar campanyes de divulgació o denúncies concretes sobre 
determinades actuacions en contra de la Natura ja sigui privada o pública. En els seus 
                                                 
374 Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany: http://limnos.org/qui-som/ (consultat 
01/09/2011).  
375 Naturalistes de Girona: http://www.naturalistesgirona.org//index.php?id=55 (consultat 01/09/2011).  
376 IPCENA: http://www.ipcena.org/?page_id=41 (consultat 03/09/2011).  
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inicis es varen dedicar quasi exclusivament a temes de defensa d’espècies protegides i 
progressivament es van adequar a les noves corrents ecològiques: desenvolupament 
sostenible, ecoauditories o producció neta. Desenvolupen estudis i avaluacions de 
l’impacte sobre el medi, activitats de divulgació ambiental i projectes de conservació i 
restauració ambiental i del paisatge. 
 
DEPANA és una de les entitats que des de 1976 treballen per la protecció de l’entorn 
natural a Catalunya. Formada per professionals procedents de l’àmbit de les ciències i 
del conservacionisme es va fundar amb l’objectiu de salvaguardar i protegir el patrimoni 
natural català amb la col·laboració d’organismes públics de Catalunya (com ara el 
Consell de Protecció de la Natura, les Juntes dels Parcs Naturals o el Consells de caça, 
pesca, Sanejament...) o internacionals (formant part de la UICN). La seva estructura 
organitzativa comarcal li va permetre desenvolupar activitats conjuntament amb 
l’ADENC, l’ANG, el Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes de l’Alt Camp 
(GEPEC), l’Institució Altempordanesa per a l’Estudi i Defensa de la Natura (IADEN) i 
l’IPCENA. Els objectius de DEPANA377 es van centrar des del seu inici en la promoció 
d’activitats d’estudi i defensa del patrimoni natural mitjançant la conservació de 
l’entorn natural. Les seves actuacions concretes es van orientar tant en activitats 
reivindicatives (organització de la primera manifestació enfront del desviament del riu 
Llobregat), campanyes de defensa del patrimoni natural (Aiguamolls de l’Empordà, 
Delta de l’Ebre, Parcs de Sant Llorenç del Munt, Collserola, Montseny, Aigüestortes...), 
projectes de conservació (d’espècies autòctones de cigonyes o adquisició de terrenys 
amb l’objectiu de consolidar la protecció de les espècies que hi habiten al Delta del 
Llobregat o al Pirineu de Lleida), activitats d’educació ambiental (conferències, 
projeccions audiovisuals, excursions, debats, creació d’una biblioteca especialitzada...), 
i projectes d’estudi i recerca (estudis d’impacte o de viabilitat de projectes ambientals 
amb la col·laboració de científics i investigadors ambientals).  
 
Amb un enfocament global de la protecció de la natura, ADENA (WWF Catalunya),378 
des de la seva fundació el 1968 va desenvolupar activitats destinades a la conservació de 
la natura mitjançant l’organització de jornades i campanyes informatives, amb l’objectiu 
d’assolir la sensibilització ambiental de la ciutadania i de les administracions públiques. 
En els seus inicis va dirigir les seves activitats a la protecció d’espècies amenaçades i 
espais protegits. Posteriorment va evolucionar a plantejaments orientats al 
desenvolupament sostenible, contaminació, conservació de la biodiversitat, protecció de 
boscos, rius i oceans. Els programes de conservació es van encaminar a la protecció 
d’espècies protegides (ós bru, llop, linx ibèric, àguila...) i als Parcs Naturals (Doñana, 
Tablas de Daimiel, Cabrera...). Posteriorment va ampliar les seves línies d’acció, més en 
la política comunitària europea, centrant-se en projectes de repoblació forestal, aplicació 
de fons estructurals i de cohesió comunitaris, actuacions en els plans nacionals 
d’infraestructures i hidrològics i projectes per a la realització d’auditories ambientals.  
 
5.2.2.3 Entitats ecologistes que plantegen un canvi de model econòmic i social 
 
En aquest apartat s’inclouen aquelles organitzacions que des del seus inicis han plantejat 
la necessitat d’un canvi estructural tant econòmic com polític. Anaven més enllà de la 
simple correcció de les disfuncions que provoca la industrialització o la mercantilització 
                                                 
377 DEPANA: http://www.depana.org/public/Depana/Des_de_1976/ (consultat 03/09/2011) 
378 WWF España. Historia y logros: http://www.wwf.es/wwf_adena/historia_y_logros/ (consultat 
04/09/2011).  
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de la natura entesa com un agent més de l’activitat econòmica. A Catalunya aquest tipus 
d’organitzacions han tingut una importància fonamental en el desenvolupament de la 
conscienciació ecològica a causa del seu caràcter reivindicatiu, basat en l’acció directa, 
la constant denúncia dels abusos sobre l’entorn natural i el fet de plantejar alternatives 
de canvi de model econòmic, de consum i social.  
 
A mesura que els problemes ambientals es converteixen en globals i que, per tant, les 
solucions a la degradació ambiental del medi s’han de plantejar des d’una perspectiva 
internacional i pluridisciplinar gran part de les organitzacions ecologistes comencen a 
replantejar-se la seva acció i es converteixen en Organitzacions No Governamentals 
(ONG’s), optant per un treball més tècnic i orientat a la col·laboració amb d’altres 
entitats i a actuar a nivell mundial. Van començar a entendre que la majoria dels 
desastres ambientals tenien una relació directa amb el model de desenvolupament. Una 
sèrie d’organitzacions no governamentals comencen a sorgir amb l’objectiu d’intervenir 
en projectes internacionals i a ampliar el seu camp d’acció arreu del món. L’àmbit 
d’actuació d’aquestes organitzacions no governamentals internacionals es va orientar, 
per una banda, a plantejar als grans organismes internacionals de decisió política 
(Nacions Unides, CEE) propostes que tinguessin en compte la perspectiva global en 
matèria ambiental (algunes d’aquestes accions van ser la participació a la Cimera de Rio 
de Janeiro el 1992 i l’adopció de moltes de les propostes que van sorgir de les 
organitzacions no governamentals en el Cinquè Programa de la Unió Europea en 
Matèria de Medi Ambient) i, d’altra banda, desenvolupar un procés de lluita 
reivindicativa davant els abusos per part de les grans multinacionals de la indústria 
química i petroliera.  
 
El cas de Greenpeace és significatiu de com es forma un moviment de base que de 
forma progressiva incorpora aquestes dues vessants de l’ecologisme actiu que integren 
la intervenció en els grans fòrums de decisió política (mitjançant la intervenció en les 
grans cimeres internacionals) i reivindicatiu (promovent campanyes de sensibilització 
ambiental i de denúncia). Les campanyes internacionals de Greenpeace es van centrar 
principalment en la lluita contra el canvi climàtic, la protecció de la capa d’ozó, 
l’oposició a l’energia nuclear, evitar la contaminació de compostos tòxics, impedir el 
comerç de tecnologies contaminants i residus tòxics, protecció dels boscos i dels 
ecosistemes marins... La seva implantació al territori espanyol el 1984 (anteriorment ja 
havia realitzat campanyes relacionades amb la protecció del medi marí mediterrani) va 
significar la incorporació d’aquesta perspectiva internacional de l’acció reivindicativa i 
el tractament global de la problemàtica ambiental. Les accions de Greenpeace a 
Catalunya es van centrar en les campanyes antinuclears, concretament en les centrals de 
Vandellós i d’Ascó i la denúncia de la utilització d’armes nuclears al Mediterrani 
mitjançant la publicació d’informació actualitzada sobre l’abast i els perills de la 
nuclearització dels mars i a través d’accions directes i no violentes. Al mateix temps de 
la lluita contra l’energia nuclear, Greenpeace va iniciar campanyes a favor de la 
utilització de les energies netes i contra la proliferació de les incineradores de residus. 
La lluita es va centrar contra el Pla Nacional de Residus, que pretenia la construcció de 
tres grans plantes incineradores i de 21 plantes d’incineració de residus sòlids urbans.  
 
Alternativa Verda (1983)379 es funda amb l’objectiu de d’actuar com a dinamitzador del 
moviment ecologista, mitjançant l’aplicació política de les propostes ecologistes, el que 

                                                 
379 Alternativa Verda: http://www.verds-alternativaverda.org/sec.asp?id_link=101 (consultat 04/09/2011).  
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en el seu programa polític (Alternativa Verda, 1986) anomena “estratègies 
d’experimentació social”, utilitzant la iniciativa de la mobilització i plantejant una 
política ecològica alternativa. Les seves accions han estat clau en la història del 
moviment ecologista: els diversos contenciosos, entre d’altres, contra la central tèrmica 
de Cercs per delicte ecològic (1985), contra FECSA (1986) per la contaminació 
provocada per aquesta central o contra les centrals nuclears d’Ascó (1988); i les 
contínues mobilitzacions en defensa del medi. Des de la perspectiva de plantejar 
propostes innovadores d’organització social han desenvolupat projectes de col·laboració 
per promoure les tecnologies alternatives, l’agricultura ecològica, les energies 
renovables i l’objecció de consciencia i desobediència civil no violenta enfront les 
activitats que impliquessin el deteriorament dels sistemes naturals, socials i culturals. El 
1993 Alternativa Verda es va integrar en la nova formació política ecologista Els Verds-
Confederació Ecologista de Catalunya, encara que va continuar com a organització 
cívica i ecologista no governamental.  
 
En aquesta línia de construcció de discurs ecologista i de plantejar propostes de canvi de 
model amb la col·laboració dels moviments socials es funda el 1992 Acció Ecologista a 
partir de la campanya Viure sense nuclears, amb l’objectiu de crear un espai on 
l’ecologisme urbà vinculat a l’ecologisme radical impliqués a la ciutadania en la 
problemàtica ambiental a partir de la participació cívica i la difusió d’informació sobre 
sostenibilitat. Amb aquesta finalitat va crear la plataforma Barcelona Estalvia Energia 
en la que es proposava a l’Ajuntament de Barcelona la necessitat de superar la 
dependència de l’energia nuclear i l’adopció d’una sèrie de mesures polítiques i fiscals a 
favor de l’estalvi energètic que havia d’incloure: canvis en les normes d’edificació, 
mesures fiscals ambientals, un canvi de model del transport públic, potenciació de la 
bicicleta com a mitjà de transport, reciclatge i reducció de residus...  
 
5.2.3 El procés d’institucionalització del moviment ecologista i la consolidació de la 
reivindicació ambiental: 1990-2000  
 
La dècada dels anys 90 del segle XX es caracteritza per una progressiva 
institucionalització del moviment ecologista català. Els partits polítics van recollir part 
de les seves propostes i les institucions públiques (principalment de la UE) van adoptar 
polítiques orientades a corregir els problemes ambientals, en part per la insostenible 
situació ambiental i, en part, per la pressió reivindicativa de les organitzacions 
ecologistes. La mateixa estructura del moviment ecologista, basada en l’adhesió de 
diferents i nombrosos moviments socials i la falta d’unitat interna va provocar la seva 
fragmentació en multitud de fraccions i corrents alternatives descoordinades que va 
dificultar la seva operativitat (Riechmann i Fernández Buey, 1995). A mitjans dels anys 
80 del segle XX l’ecologisme sociopolític ja era una opció alternativa consistent, 
principalment a través de l’acció política dels Verds alemanys, i l’ecologisme havia 
perdut part de la seva força reivindicativa perquè s’havia integrat en gran part dins del 
sistema polític. L’adopció d’una política ambiental per part de la UE (principalment a 
partir del Tercer i Quart Programa Comunitari de Medi Ambient) va significar l’inici 
d’aquest procés d’institucionalització del moviment ecologista. A Catalunya, la creació 
del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (1991) amb una clara 
orientació a adaptar la normativa europea, la fundació dels primers partits verds i la 
progressiva incorporació de propostes ambientals en els programes electorals dels 
partits polítics tradicionals van influir en aquest procés que es por anomenar de 
politització del moviment ecologista.  
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Aquest procés d’institucionalització de l’ecologisme també inclourà a la resta de 
moviments socials com ara el feminisme i el pacifisme i es concretarà a través de 
diversos mecanismes: 
 

“De fet, els tres principals moviments socials sorgits en la dècada dels 
seixanta estan passant ara per una decantació. Oscil·len entre: a) la 
institucionalització i la integració en partits polítics preexistents (els noms 
dels quals no corresponen ja als seus programes); b) la utilització dels partits 
polítics tradicionals per institucionalitzar les pròpies reivindicacions; c) 
l’acceptació del finançament estatal directe; i d) la preservació de l’ètica de 
la resistència o de la solidaritat internacionalista en el present. Aquesta 
oscil·lació afecta molt sensiblement l’autonomia dels moviments esmentats” 
(Fernández Buey, 2004:31).  
 

La institucionalització i politització del moviment ecologista ha estat fruit d’un llarg 
procés en que aquest s’ha vist obligat a ampliar el seu camp d’acció integrant els àmbits 
econòmics i socials amb les directament ambientals, sense deixar de banda la seva tasca 
reivindicativa i mobilitzadora. La dècada dels anys 90 del segle XX marcarà una fase de 
redefinició dels seus objectius (que perdura fins l’actualitat) caracteritzada per una 
dualitat en els seus plantejaments: integrar-se en el sistema polític o aprofundir en la 
crítica de les polítiques ambientals “oficials” plantejant un canvi de model social i 
econòmic. Es produeix, segons Fernández Buey (2004), un procés de burocratització de 
les seves estructures organitzatives i una relativa desideologització de les seves 
propostes que es concreta en la transformació d’una part del moviment ecologista en 
partits verds o ecopacifistes i en una pèrdua del seu caràcter assembleari.  
 
Aquest model ambivalent d’ecologisme ha afavorit que l’ecologisme que s’ha integrat 
en l’aparell institucional ajudés a incorporar moltes de les seves reivindicacions en les 
polítiques públiques ambientals principalment aquelles que no comporten un canvi 
profund del sistema productiu, com ara la recollida selectiva de deixalles, tractament de 
residus, campanyes d’estalvi d’energia, conscienciació sobre la utilització dels 
transports públics... D’altra banda, el moviment ecologista reivindicatiu, més radical, ha 
promogut una percepció molt diferent del seu paper a la societat, qüestionat valors que 
es consideraven inamovibles en les estructures polítiques. Fora de l’àmbit institucional i 
dels partits polítics es van consolidar dues grans línies d’actuació a l’ecologisme català: 
una nova ecologia de la pobresa que denúncia el problemes ambientals globals i les 
desigualtats que provoca en el Tercer Món el control dels recursos naturals i el 
plantejament de noves propostes de canvi de model de societat que integressin aspectes 
socials, polítics i econòmics.  
 
El moviment ecologista alternatiu català ha discrepat dels plantejaments comunitaris i 
oficials, considerant que hi ha molts punts de la política econòmica i industrial que són 
incompatibles amb un programa autènticament sostenible. La seva crítica s’ha basat en 
la falta de visió de conjunt de la UE i de les administracions públiques tant espanyoles 
com catalanes: l’excessiva burocratització i les nombroses comissions i departaments 
jurídics que componen el seu aparell administratiu impedeixen portar a terme un 
tractament ecològic global. D’altra banda, la crítica també s’ha dirigit als eixos bàsics 
del model econòmic representat per Maastricht, basat en la primacia dels mercats i en la 
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lliure competència, perquè incideixen negativament en el medi ambient mitjançant les 
seves polítiques industrials, de transport, agrícoles, turístiques...  
 
A principis del segle XXI el debat es centrava en el grau d’acceptació per part de la 
ciutadania de les propostes de l’ecologisme alternatiu. La principal dificultat consistia 
en els canvis profunds que el seu model plantejava: moderació del creixement 
industrial, superar la competitivitat, ser solidaris amb els països empobrits, promoure un 
model més participatiu en la presa de decisions ambientals..., en un context en el que 
predominen les tesis neoliberals proposades per Maastricht, que tenen com a objectiu 
articular un sistema que té com a eixos principals precisament el creixement i la 
competitivitat. El repte de l’ecologisme es centrava en anar més enllà de l’ecologisme 
oficial que deixava en mans de les administracions públiques la solució dels problemes 
ambientals i que reduïa el grau de participació de la societat civil, així com 
desenvolupar una nova cultura política basada en la participació de la societat civil dels 
nous moviments socials emergents (organitzacions no lucratives de cooperació 
internacional, ecologistes, de voluntariat social...) en la presa de decisions sobre el 
temes ambientals que els afectaven directament.  
 
En la línia reivindicativa i de sensibilització ambiental, es desenvolupen una sèrie 
d’accions d’oposició a les polítiques públiques. Tal i com planteja Nel·lo (2003), 
generalment el desencadenant dels conflictes és troba en un projecte o actuació 
territorial que afecta a un lloc concret i que es planteja des de l’exterior obeint a 
interessos empresarials o administratius. En la majoria de casos la intervenció exterior 
s’entén com una amenaça o agressió per la qualitat de vida de la població local o pel 
medi ambient. El moviment ecologista a Catalunya a principis del segle XXI combinava 
l’acció reivindicativa i de pressió davant els poders polítics i econòmics, mitjançant 
l’organització d’actes i jornades relacionades amb la sensibilització ambiental i la 
promoció del debat intel·lectual a través de treballs de recerca i estudis que plantejaven 
propostes socialment innovadores com a resposta als problemes del medi. Al mateix 
temps que una part de les organitzacions ecologistes s’integren en les institucions 
polítiques i públiques, sorgeixen una sèrie d’entitats que des dels moviments socials 
plantegen propostes alternatives que implicarien un canvi de model social i econòmic, i 
que organitzen espais per desenvolupar models de producció i consum alternatius. 
Aquestes organitzacions tenen com objectiu recollir i difondre les diverses propostes 
que es plantegen des dels moviments alternatius. Aquest treball de recerca teòrica 
d’alternatives significarà un punt d’inflexió en el paper de l’ecologisme a la societat. 
Significa una reorientació que va més enllà de la reivindicació puntual i més o menys 
organitzada i que es comença a concretar en la definició d’un model alternatiu producte 
de la tasca tant dels moviments socials com de l’aportació del treball d’investigació 
d’intel·lectuals dedicats a l’estudi de l’ecologia des de les universitats i dels partits 
polítics verds. Aquestes propostes innovadores es poden agrupar en 4 grans línies 
d’actuació:  
 

- La reestructuració de la fiscalitat ecològica per part dels estats, mitjançant 3 
línies d’intervenció respecte al medi: informació, negociació i 
sensibilització mitjançant la promoció de l’educació ambiental; controls 
directes /obligacions i prohibicions); i aplicació d’instruments econòmics 
(incentius i elements dissuasoris) com ara tributs ecològics, taxes i 
ajustaments financers. 
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- Replantejament de la relació entre medi ambient i treball des de dues 
perspectives complementàries: incorporació al mercat de treball del 
potencial dels nous sectors mediambientals (gestió de residus, recollida 
selectiva, protecció dels espais naturals); i reconeixement del fet que 
l’economia tradicional ha demostrat la seva incapacitat per oferir la plena 
ocupació i ha agreujat la degradació ambiental. En aquest sentit, es 
plantegen propostes que inclouen un model d’ocupació centrar en la 
reducció del temps de treball i la reestructuració ecològica del sistema 
productiu, la disminució de la importància del treball assalariat, la 
reconstrucció de la solidaritat social (repartiment del treball, redistribució 
equitativa de la riquesa mitjançant mecanismes redistributius com ara la 
Renda Bàsica o el salari social), la recuperació del temps lliure i la 
dedicació a l’oci i al manteniment del medi.  

- Propostes de consum intel·ligent i ecològic, mitjançant el canvi de model 
econòmic (simplicitat voluntària) i la reducció del consum.  

- Reestructuració de la indústria energètica, basada en propostes relatives a 
tres àmbits d’actuació: propostes d’àmbit general (una política basada en 
l’augment substancial de l’eficiència dels usos finals, desenvolupament 
ràpid de les fons renovables i l’ús de les tecnologies de transició que 
utilitzin els combustibles fòssils); propostes d’àmbit local (sistemes 
energètics descentralitzats que utilitzen fonts d’energia renovable); 
propostes a llarg termini (implantar factors que reflecteixin els costos 
ambientals, com ara el preu de l’energia, un consens social sobre 
l’assignació dels costos dels recursos naturals limitats i l’establiment de 
taxes sobre el consum de recursos).  

 
5.2.4 El paper dels moviments socials en la recerca d’un model alternatiu 
 
Els moviments socials han tingut una influència clau en la configuració de les propostes 
que configuren els intents d’estructurar un model alternatiu i en els processos de 
mobilització i reivindicació enfront els efectes que el model de creixement econòmic ha 
provocat en el medi urbà i rural, el sistema de valors imperant que significava la 
marginació de les persones per la seva condició sexual, les desigualtats socials o el 
paper de l’exèrcit a la societat...:  
 

“Simptomàticament, gran part dels militants dels moviments ecologista i 
feminista anteriors, van passar a treballar en els moviments anti-OTAN i en 
les organitzacions antimilitaristes i pacifistes. Això s’explica pel temor 
generalitzat que aleshores es va produir a una guerra entaulada amb armes 
nuclears i perquè la part més activa del moviment ecologista a 
començaments de la dècada dels vuitanta s’oposava a l’energia nuclear en 
les seves diferents manifestacions. Així va néixer el que es coneix amb el 
nom d’ecopacifisme. Al mateix temps, el moviment feminista es va veure 
afectat pels efectes de la reestructuració industrial i per les restriccions 
imposades (des d’un punt de vista neoliberal) a l’estat assistencial, que va 
frenar el ritme d’incorporació de la dona al treball extern, no només 
domèstic” (Fernández Buey, 2004:26-27). 

 
Els principals moviments socials que han contribuït en la construcció d’identitats 
col·lectives i de valors alternatius i que han tingut una relació directa amb les propostes 



El procés d’inserció de l’ecologisme a la societat catalana 

 343

del moviment ecologista a Catalunya són: el moviment veïnal, el moviment feminista, 
el moviment per la pau i els moviments de resistència global. 
 
5.2.4.1 El moviment veïnal 
 
El moviment veïnal sorgeix en el context del cicle de mobilitzacions socials i polítiques 
de principis dels anys 60 del segle XX en un moment de fort creixement de la 
immigració que havia de cobrir la forta demanda de mà d’obra a Catalunya. Segons 
Martínez Muntada (2004), aquest creixement urbà va contribuir a la configuració d’un 
model caòtic de creixement sense cap tipus de planificació urbanística que afavoria 
l’aparició de fortes desigualtats socials. Les principals reivindicacions del moviment 
veïnal estaven relacionades amb l’escassetat d’infraestructures (clavegueres, 
enllumenat, pavimentació de carrers, problemes sanitaris derivats per la deficiència de 
les infraestructures, dispensaris, escoles nocturnes, dèficit d’espais culturals...). Unes 
reivindicacions que interrelacionaven aspectes socials, econòmics, culturals, ambientals, 
socials...  
 
Segons Bordetas (2010), la Llei d’Associacions de 1964 va significar la possibilitat de 
crear una estructura organitzativa legal i oberta per part de l’incipient moviment veïnal 
mitjançant la seva progressiva legalització380 a partir d’organitzacions clandestines com 
Comissions Obreres Juvenils (COJ), les Comissions Obreres de Barris (COB), les 
Comissions Cíviques que varen iniciar el PSUC o la Joventut Obrera Cristiana (JOC). 
Aquests organitzacions van emprendre les reivindicacions com un eix de la lluita 
política i mobilització social des d’una perspectiva obrerista subordinada al moviment 
obrer. Generalment estaven formades per moviments apostòlics obrers, partits polítics 
obrers, partits polítics antifranquistes i per les pròpies associacions veïnals (García-
Nieto, 1991). L’estructura organitzativa de l’incipient moviment veïnal es basava en la 
configuració de xarxes relacionals de recolzament mutu entre els veïns i veïnes i la 
constitució de centres socials de barri lligades a les parròquies que afavorien el 
manteniment d’accions legals i facilitaven el desenvolupament de les activitats 
mobilitzadores (Domènech, 2010). Les primeres lluites reivindicatives a càrrec del 
moviment veïnal es van centrar en les protestes contra les deficiències de les 
infraestructures urbanes i contra els diversos Plans de barri, com el de la Ribera, i 
enfront les conseqüències de la falta d’equipaments i d’oposició a infraestructures 
púbiques, com la construcció de l’autopista de Granollers (1969), promoguda per 
l’Associació de Veïns de Torre Baró. Es passa d’un moviment veïnal centrat en 
reivindicacions de tipus assistencial i de gestió a la configuració d’un model basat en les 
accions col·lectives reivindicatives (Bordetas, 2010).  
 
La dècada dels anys 70 del segle XX va significar la intensificació de les mobilitzacions 
veïnals orientades a protestar contra l’especulació urbanística i contra el model 
d’infraestructures viàries que es promovia des dels ajuntaments que deixaven de banda 
la necessitat de zones verdes.381 Es tracta d’accions reactives davant una determinada 

                                                 
380 La legislació de 1964 va permetre la regulació d’activitats socials, culturals, recreatives o assistencials. 
Les organitzacions veïnals van quedar enquadrades com a Asociaciones de Cabezas de Familia (ACF), 
que va permetre una escletxa legal que va permetre plantejar reivindicacions de tipus urbà (Bordetas, 
2010).  
381 Tal i com apunta Martínez Muntada (2004) van ser significatives les mobilitzacions veïnals a 
Barcelona (1970), per lluitar contra el Pla parcial de Torre-Baró-Vallbona-Trinitat i les seves intencions 
especulatives; i de Sabadell (1974) contra la Gran Via, que significava una aposta per una estructura 
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situació que suposava un empitjorament de les seves condicions de vida que formen part 
d’una progressiva presa de consciencia de la realitat de la seva situació de marginalitat 
per part dels ciutadans una vegada esgotats els canals de comunicació amb les 
autoritats: la lluita per l’ambulatori a Santa Coloma de Gramanet, el conflicte contra 
l’augment de l’impost de recollida d’escombreries a Terrassa, la lluita dels polígons de 
la Obra Sindical del Hogar, les concentracions al barri d’Almeda a Cornellà de 
Llobregat contra el II Cinturó de Ronda... (Bordetas, 2010). El moviment veïnal adopta 
una postura que Martínez Muntada (2010) qualifica d’anticapitalista, basada en 
l’oposició a un sistema al que es veu com el responsable de la situació dels barris i dels 
seus habitants i afavoridora de l’especulació immobiliària. Moltes de les mobilitzacions 
que es produeixen entre 1970 i 1990 es centren en la denúncia dels Plans Generals 
d’Urbanisme dels ajuntaments i dels Plans Territorials promoguts per la Generalitat de 
Catalunya. Es denuncia la falta d’equipaments col·lectius, d’habitatges socials, zones 
verdes, dotacions escolars, sanitàries... És el cas de les mobilitzacions desenvolupades 
entre la segona meitat dels anys 70 i els anys 80 del segle XX a Can Oriach (Sabadell), 
Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet... Una crítica al capitalisme urbà que 
afavoria en la construcció d’infraestructures el desenvolupament d’un sistema de 
comunicacions que afavoria la utilització del transport privat enfront del transport 
públic, com el cas de les mobilitzacions veïnals a Sabadell (1974).  
 
La progressiva intensificació de la protesta urbana va significar una creixent millora de 
l’organització interna de les associacions de veïns i veïnes i va afavorir la coordinació 
amb d’altres associacions de barris amb problemàtiques semblants, originant les 
primeres organitzacions de segon nivell coordinades (Domènech, 2010). És el cas de la 
Coordinadora de Sant Antoni que agrupà, a principis dels anys 70, a representants de les 
associacions de veïns i veïnes dels barris de l’Esquerra de l’Eixample, Gràcia, Sant 
Gervasi, Sarrià, Sant Andreu, Poble Sec, Nou Barris, Maresme, Guinardó, Horta, 
Carmel... i va servir per coordinar les accions de protesta i agrupar recursos. Al llarg de 
la dècada dels anys 70 del segle XX es configura el que Domènech (2010) considera 
com sentiments de comunitat solidària enfront de les polítiques urbanístiques 
desordenades i altament especulatives.  
 
Entre les dècades dels anys 80 i 90 del segle XX es produeix un progressiu procés de 
desactivació i institucionalització del moviment veïnal a causa de la incorporació en els 
programes electorals dels partits polítics de les demandes i reivindicacions del 
moviment veïnal (Martínez Muntada, 2004). És el que Bordetas i Sánchez (2010) 
consideren una progressiva pèrdua de sentit de les seves reivindicacions produïda per 
l’assumpció de moltes de les seves reivindicacions per part de les administracions locals 
i pel descens d’una militància que s’anava integrant en els partits polítics i en les 
administracions, en el cas dels tècnics .  
 
La identitat obrera i la promoció dels valors alternatius que ha significat el moviment 
veïnal s’ha caracteritzat per la interacció amb la resta de moviments socials com ara el 
feminisme i l’ecologisme. Tal i com apunta Martínez Muntada (2004), el moviment 
veïnal va comptar amb el paper rellevant de les dones que van guanyar protagonisme en 
les seves mobilitzacions plantejant reivindicacions explícitament feministes. 
L’ecologisme va ser un altre moviment social que va tenir una influència fonamental en 
les mobilitzacions veïnals, principalment en les relacionades amb les protestes enfront la 
                                                                                                                                               
viària que prioritzava la circulació de l’automòbil en front del transport públic i deixava de banda la 
construcció d’equipaments socials i zones verdes.  
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construcció d’infraestructures viàries. És el cas de les mobilitzacions en contra de la 
incineradora de la Ferreria a Montcada i Reixac (1989), que comptà amb la participació 
d’entitats ecologistes com Greenpeace, DEPANA, Ecologistes en Acció de Catalunya i 
de les Agrupacions de Veïns i Veïnes de Ripollet i Cerdanyola; la construcció del Quart 
Cinturó (1991), que agrupà a més de 278 entitats veïnals, grups ecologistes, 
excursionistes, estudiantils, socials... de les zones del Baix Llobregat, Vallès Oriental i 
Vallès Occidental; la Campanya Salvem les Valls (1995) a la que s’hi va adherir 
l’Associació de Veïns de Joanetes; o la constitució de la Plataforma Ciutadana contra el 
Túnel d’Horta (2000), que va mobilitzar a entitats ecologistes, associacions de veïns i 
veïnes, i partits polítics del Barcelonès i del Vallès Occidental (Centre de Recursos per 
l’Ecologia Social, 2007). Les reivindicacions del moviment veïnal plantejaven la 
necessitat un model de ciutat alternatiu basat en tenir en compte les necessitats de la 
població i la seva intervenció en els processos de decisió de disseny de les polítiques 
urbanístiques. Tal i com apunten Bordetas i Sánchez (2010), recollint les propostes d’un 
dels anomenats “Plans Populars” elaborats per les associacions de veïns i veïnes de 
Santa Coloma de Gramenet (1976), es plantejaven una sèrie de reivindicacions de 
caràcter social, polític, econòmic i ambiental que es pot considerar com un model 
alternatiu de ciutat: prioritat en la utilització del transport públic, destinar els solars de 
més de 500 m2 com a equipaments i zones verdes, la gestió exclusivament pública dels 
equipaments i zones verdes, respecte als cascs antics de les ciutats, necessitat de la 
ciutadania exerceixi el seu dret a intervenir en l’elaboració i control dels plans 
d’urbanisme...  
 
El procés de participació activa del moviment veïnal en el desenvolupament de les 
polítiques públiques locals es va consolidar a partir de la creació de les A21L a finals 
del segle XX. L’Agenda 21 planteja que els governs local tenen un paper clau en el 
desenvolupament sostenible tal i com apunta l’apartat 28.3 del capítol 28 de l’Agenda 
21: “les autoritats locals obriran un diàleg amb els seus ciutadans, organitzacions locals 
i empreses privades per formular les millors estratègies per assolir el repte del 
desenvolupament sostenible”.382 L’Agenda 21 de Barcelona ha comptat amb la 
participació de diferents associacions de veïns i veïnes locals així com de la Federació 
d’Associacions de Veins de Barcelona (FAVB). Aquest procés de participació local del 
moviment veïnal s’ha concretat en processos de planificació i desenvolupament 
comunitari com el que s’ha aplicat al barri de Trinitat Nova,383 a través d’un procés de 
remodelació d’un barri d’habitatge social, afectat per greus deficiències urbanístiques i 
constructives. L’objectiu del Pla de Desenvolupament Social i Comunitari (1997) era 
que els veïns i veïnes de Trinitat Nova, amb la col·laboració de les administracions i els 
serveis públics de transformar-lo en un ecobarri basat en la sostenibilitat tant social com 
ambiental. El procés es centrava en que l’Associació de Veïns de Trinitat Nova 
mitjançant un procés de participació ciutadana transformessin integralment les 
condicions de vida del barri mitjançant l’elaboració d’un diagnòstic col·lectiu de les 
deficiències i oportunitats del barri i articular una proposta d’actuació en quatre grans 
àmbits: l’urbanístic, l’educatiu, el sociocultural i l’econòmic, amb la sostenibilitat i la 
participació com a eixos transversals.  
 
  
                                                 
382 UN Economic and Social Development. Iniciativas de las autoridades locales en apoyo del Programa 
21: http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_agenda21_28.shtml (consultat 18/09/2011). 
383 Ajuntament de Barcelona. Trinitat Nova: la renovació participativa i sostenible d’un barri: 
 http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_agenda21_28.shtml (consultat 18/09/2011).  
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5.2.4.2 El moviment feminista 
 
El moviment feminista a Catalunya, segons Alemany (2004), sorgeix en el context del 
moviments d’alliberament de la dona a Europa i als EUA dels anys 60 del segle XX, 
encara que fins el 1976 no es van visualitzar públicament les seves activitats amb la 
celebració de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona a Barcelona. Aquestes 
jornades van significar l’inici del moviment feminista a Catalunya i de les diverses 
coordinadores a través de les quals es plantejaven les seves principals reivindicacions, 
tant des de la perspectiva de la transformació personal de les dones com de la societat en 
general: 
 

“En un context polític encara molt incert respecte a l’evolució política 
futura, les dones van parlar obertament de la seva sexualitat, de les relacions 
amoroses, de l’educació de les filles i els fills, del divorci, del seu paper a la 
societat, del reconeixement dels seus drets laborals, de les seves 
responsabilitats familiars i la socialització del treball domèstic, etc.” 
(Alemany, 2004:95). 

 
Tal i com recull Alemany (2004), entre els anys 60 i 80 del segle XX, es van fundar a 
Catalunya diversos espais de dones que servien de punt de reunió, debat i mobilització, 
així com de diverses editorials i llibreries especialitzades en feminisme: Casa de la 
Dona, el bar La Sal i les edicions La Sal (a finals dels anys 60 del segle XX). 
Posteriorment es fundà el centre de recerca Duoda (1982), Ca la Dona (1989) i la 
llibreria Pròleg (1991).  
 
La progressiva incorporació de les polítiques d’igualtat de gènere i la creació 
d’organismes públics, com ara l’Institut de la Dona (1983), va significar la progressiva 
institucionalització de feminisme i el debilitament del dinamisme mobilitzador i 
reivindicatiu del moviment feminista. Malgrat aquest procés d’institucionalització i 
politització, tal i com apunta Alemany (2004), el moviment feminista va continuar la 
seva lluita reivindicativa en els àmbits de l’antimilitarisme, la denúncia de les 
agressions de les dones, l’educació no sexista, el lesbianisme, el llenguatge no sexista, 
el lliure dret a la reproducció i la maternitat... La creació de la Xarxa Feminista (1996), 
sorgida arran de la celebració de les Jornades 20 anys de feminisme a Catalunya, va 
significar un canvi d’orientació en el model organitzatiu del feminisme a Catalunya que 
va evolucionar des de les coordinadores a una estructura de xarxa que manté 
l’autonomia de cada grup i que facilità l’enllaç amb la resta de moviments socials com 
ara el moviment per la pau, el moviment veïnal, el moviment de resistència global i 
l’ecologisme.  
 
El feminisme i l’ecologisme a Catalunya es relacionen des d’una doble perspectiva 
basada en el paper que majoritàriament assumeixen de reproducció i com a 
consumidores: per una banda, mitjançant la reivindicació ecologista de les dones enfront 
el model de consum globalitzat (ja que el fet de consumir constitueix una acció política 
que té una corresponsabilitat social i ambiental) i enfront l’exposició de productes 
tòxics que afecten la salut de la població; i d’altra banda, les aliances entre feminisme i 
ecologisme també es centren en l’aportació discursiva crítica que ambdós moviments 
socials plantegen respecte a les estructures de dominació social que representa el 
capitalisme i la incorporació de propostes de justícia social enfront al model 
antropocèntric dominant (Herrero i Binimells, 2011).  
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Des del moviment feminista es planteja la necessitat que les dones tinguin un més gran 
protagonisme en les polítiques culturals i socials amb l’objectiu de que es vinculin les 
polítiques ambientals i les polítiques de gènere. Aquesta participació, comú a la resta de 
moviments socials com el pacifisme i l’ecologisme, té una doble basant que, segons 
Puleo (2007) ha d’anar més enllà de la demanda d’un repartiment de recursos més 
equilibrat: el plantejament d’una altra qualitat de vida que signifiqui una presa de 
consciència sobre el valor de les pràctiques de la cura i el reconeixement de l’altre que 
estan directament relacionades en tenir cura de la natura i dels éssers vius; i, com 
plantegen Herrero i Binimells (2011), una nova economia de producció i treball verd 
basat en un model de consum domèstic ambientalment responsable i de proximitat. Un 
model econòmic inspirat en el decreixement que permet que tant el feminisme com 
l’ecologisme realitzin una crítica a la lògica capitalista androcèntrica i plantegin una 
alternativa a l’entorn d’un sistema econòmic més adaptat a les necessitats reals de la 
ciutadania (Tudela, 2009). Aquesta proposta de canvi del model de consum s’ha 
d’interaccionar, tal i com es planteja des de l’ecologisme, amb una reducció de la 
centralitat del temps de treball remunerat que ha de tenir com a objectiu principal 
l’ampliació del temps de la vida personal, familiar, associativa i comunitària que doni 
valor a la cura de la vida quotidiana i la corresponsabilitat i reciprocitat entre dones i 
homes (Brullet, 2009).  
 
A Catalunya el moviment feminista ha compaginat un model d’acció basat en l’acció 
política reivindicativa en forma de protestes o accions davant una problemàtica concreta 
que afecta a un determinat col·lectiu o territori; en la participació en els processos de les 
Agendes 21 a escala local, que han tingut en compte la inclusió de la variable de gènere 
en les avaluacions i presa de decisions (Herrero i Binimells, 2011); i en el 
desenvolupament de models d’autogestió com ara les cooperatives de consum i de 
comerç just (Tudela, 2009).  
 
Des de la perspectiva reivindicativa, la campanya per aturar els transvasaments de 
l’Ebre previstos pel Plan Hidrológico Nacional (PNH) del 2001 promoguda per la 
Plataforma de Defensa de l’Ebre (PDE) és un exemple d’integració de la perspectiva de 
gènere al llarg del seu desenvolupament, superant el model patriarcal de repartiment de 
tasques (també en els moviments socials) que dóna prioritat masculina al espais de 
poder centrals (assemblees, confrontació, interlocució exterior, comissions tècniques, 
espais de decisió) i perifèrics (treball de difusió i sensibilització de base, comissions 
econòmiques, relacions, i activitats lúdiques) deixant de banda el paper mobilitzador de 
les dones (Alfama i Miró, 2005).  
 
Les experiències d’entitats dedicades al comerç just com ara Entrepobles, Intermon 
Oxfam o el SETEM han incorporat la perspectiva de gènere en els seus projectes de 
cooperació relacionats amb la sobirania alimentària. Els principis de la sobirania 
alimentària es basen en la Declaració de les dones per la Sobirania Alimentària de Mali 
(2007), aquesta planteja la necessitat de facilitar l’accés a la terra de les dones, la 
millora de les seves condicions de treball, el dret a la formació i la informació, per la 
seva autonomia i el dret a decidir per elles mateixes. Amb aquest objectiu els principis 
de la sobirania alimentària s’han incorporat a les xarxes de solidaritat que s’han creat a 
Europa amb l’objectiu de defensar els drets de les persones habitants dels boscos 
tropicals i dels espais que habiten contra l’extracció miner i petrolier sense control, 
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l’expansió dels monocultius agroindustrials o les grans empreses hidroelèctriques.384 
Les cooperatives de consum també han desenvolupat projectes els valors de l’economia 
sostenible basada en un nou patró de consum domèstic que busca relocalitzar i 
resocialitzar la compra, apropant la producció al consum mitjançant la promoció de 
cooperatives de consum crític o els mercats local pagesos (Herrero i Binimells, 2011). 
Diversos grups de dones, com l’Associació Catifa Verda (2008),385 han organitzat grups 
de consum de productes ecològics que tenen com a objectius el consum de productes 
ecològics, la conscienciació respecte la necessitat de que la ciutadania controli les seves 
pròpies decisions de consum, la recerca de productes més respectuosos amb el medi 
ambient i la sensibilització a les persones de l’entorn més propers dels llocs de 
producció agrícoles sobre consum de productes ecològics i de proximitat. 
 
5.2.4.3 El moviment per la Pau 
 
La història del moviment per la Pau a Catalunya està estretament relacionat amb el 
concepte de la no violència i desenvolupat per persones que majoritàriament no 
formaven part de partits i organitzacions polítiques. En certa forma, existeix un 
paral·lelisme amb els protagonistes del moviment ecologista ja que, segons Prat 
(2004a), estaven composades per multitud de grups i persones de diferents tendències 
polítiques i de divers grau de compromís (cristians, llibertaris, comunistes...).  
 
A finals dels anys 60 i principis dels anys 70 del segle XX, van tenir una gran 
repercussió en els emergents grups pacifistes diverses obres de divulgació sobre 
desarmament i pacifisme com El llibre vermell del desarmament (1970), d’Enrique 
Ruiz386 i la publicació de l’obra La guerra i el desarmament (1972) del comandant 
Santiago Perinat,387 un treball de divulgació i desmitificació sobre els conceptes de la 
guerra i de l’estratègia militar.  
 
Catalunya fou especialment activa respecte al procés de consolidació d’un moviment 
per la Pau. El 1973 es va celebrar una de les Rutes Internacionals de Pax Christi sota el 
lema ”la llibertat de consciencia” que inclou en el seu programa les causes que motiven 
l’objecció de consciencia com ara la violència institucional, el complex militar i 
industrial, rearmament, militarisme, opressió del Tercer Món... Alguns d’aquests temes 
van ser tractats a la Universitat Catalana d’Estiu, on hi va participar Juli Busquets, 
representant de la recent creada (1974) Unión Militar Democrática (UMD) que va 
informar als assistents sobre el què significava el militarisme, la carrera d’armaments, el 
comerç d’armes, la proliferació nuclear, el complex militar i industrial i els problemes 
del desarmament. El 1974 es crea, sota la direcció de Vicenç Fisas, el Centre d’Anàlisi 
de Conflictes (CAC) que va col·laborar activament amb els col·lectius dedicats a la 
lluita ecologista enfront les centrals nuclears (Fisas, 1985). 
 

                                                 
384 Extret de les conclusions de les Jornades Internacionals Les dones primer. Impactes diferencials, 
propostes i lluites de les dones en situació de conflictes, celebrades a Barcelona entre el 16,17 i 18 de 
juny de 2011: http://lesdonesprimer.blogspot.com/ (consultat 22/09/2011).  
385 Dones de Mas Lluí. http://donesdemasllui.blogspot.com (consultat 22/09/2011).  
386 Enrique Ruiz, periodista i politòleg de les relacions internacionals, va divulgar a Espanya temes com 
ara el rearmament, l’imperialisme, el subdesenvolupament i el desarmament, despeses militars, l’ajut 
militar de les grans potències als països en desenvolupament, i les diferents manifestacions del 
militarisme.  
387 Signat sota el pseudònim de J. P. Prats.  
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Una de les característiques del moviment per la Pau va ser la seva interacció amb 
organitzacions pacifistes i ecologistes de nivell internacional: participació en el 
Seminari Internacional d’Enfrontament a l’Acció Violenta (1976), celebrat a Mèxic; 
contactes permanents amb l’organització Mobilization for Survival (que foren de gran 
utilitat pel moviment antinuclear català); l’organització pacifista i oposada a la Guerra 
del Vietnam Movement for New Society (MNS); i Greenpeace, amb l’objectiu 
d’augmentar els contactes amb el moviment per la Pau en temes ecològics i 
antinuclears.  
 
La creació del Casal de la Pau (1976) a Barcelona, va servir per coordinar les accions i 
els criteris de diversos grups que representaven diferents tendències: insubmisos, 
moviments antinuclears, col·lectius d’acció política no violenta, feministes i objectors 
de consciencia. Els grups que formaven part del Casal de la Pau van presentar el 1976 
una proposta sobre l’objecció de consciencia a l’Assemblea de Catalunya en la que es 
feia referència al rearmament, la guerra, l’imperialisme i el militarisme.  
 
A partir de 1977 s’intensifiquen els contactes amb grups pacifistes d’Espanya, a través 
del Col·lectiu d’Acció No Violenta (CANVI), amb l’objectiu de coordinar a tots el 
grups existents a Catalunya i establir contactes amb les organitzacions pacifistes 
d’Espanya. Al mateix temps, s’intensifica la publicació d’articles i estudis sobre 
pacifisme i desnuclearització militar: el novembre de 1977 apareix el primer número de 
la revista ecologista Alfalfa amb un es espai especial dedicat a la pau en el que es 
publiquen articles sobre desarmament, comerç d’armes, indústria bèl·lica espanyola, 
militarisme i sexisme, guerra química, proliferació nuclear, l’OTAN i l’objecció de 
consciencia; el CAC publica un estudi sobre Centrals Nuclears: imperialisme 
tecnològic i proliferació nuclear, un dels primers estudis realitzats a Catalunya on es 
posa de manifest la vinculació entre l’àtom civil i l’àtom militar. 
 
El tema del desarmament va constituir l’eix central dels diferents col·lectius pacifistes al 
llarg del procés de transició política. El CAC i l’Associació d’Amics de Nacions Unides 
conjuntament amb d’altres col.·lectius van elaborar una proposta per portar a terme una 
campanya a favor del desarmament entre els partits polítics integrats a l’Assemblea de 
Catalunya que presenta els següents punts: rearmament, nuclearització i Tractat de No 
Proliferació Nuclear, OTAN, control de les exportacions d’armament, bases nord-
americanes, posició davant el desarmament unilateral i multilateral, opinió sobre la 
Conferència Mundial de Desarmament, la Conferència Europea de Seguretat i la recerca 
per la pau.  
 
El moviment per l’objecció de consciencia ha estat directament vinculat a les activitats 
dels grups que formaven part del moviment per la Pau. Des de principis de la dècada 
dels anys 60 del segle XX388 el moviment d’objecció de consciencia pren part activa en 
l’oposició al franquisme mitjançant l’oposició a la prestació del servei militar obligatori. 
El 1967 la comunitat agrícola Amics de l’Arca organitza a Barcelona un campament 
sobre la no violència i contra la militarització de la societat, apostant per un servei 

                                                 
388 De forma aïllada a les accions reivindicatives del moviment per la Pau, sorgeixen a principis de la 
dècada dels anys 70 del segle XX una sèrie d’objectors de consciencia que s’oposen a la prestació del 
servei militar obligatori i que són condemnats pels tribunals militars. Des de la primera condemna a Pepe 
Beunza el 1971 fins el 1973, havien a Espanya més de 300 objectors al servei militar condemnats.  
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civil389 per aquelles persones que volguessin realitzar-lo en lloc del servei militar. En el 
context de les campanyes per l’amnistia política el 1977 es fundà el Moviment 
d’Objecció de Consciència (MOC) que va redactar un manifest en el que exigia la 
llibertat dels objectors detinguts, una definició clara de la postura del govern al 
reconeixement del dret a l’objecció de consciència i el servei civil com alternativa al 
servei militar. Segons Prat (2004a), a partir de la formació del MOC el moviment per la 
pau es va convertint en un moviment més ampli i plural i va perdre el seu caràcter 
cristià que l’havia caracteritzat al llarg del franquisme. Sorgeixen diversos grups que 
s’oposen als perills de la guerra nuclear provocats per l’entrada d’Espanya l’OTAN i el 
manteniment de les bases nord-americanes: Grup d’Acció Directa No Violenta Anti-
OTAN (GANVA) i el Grup Antimilitarista de Barcelona (GAMBA). La constitució dels 
comitès anti-OTAN va suposar la implicació de diversos partits polítics de l’esquerra: 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC), Lliga Comunista Revolucionària (LCR), 
Nacionalistes d’Esquerra...; i de revistes com Mientras Tanto que van col·laborar en la 
consolidació d’un moviment per la Pau de masses a partir dels anys 1983 i 1984 (Prat, 
2004a).  
 
A partir de mitjans de la dècada dels anys 80 del segle XX es produeix, segons Prat 
(2004a), un augment de les activitats reivindicatives enfront el desarmament en la lluita 
enfront l’energia nuclear, així com la creació de noves estructures de coordinació dels 
grups existents que enfortir el teixit social pacifista i que van servir de base per les 
posteriors mobilitzacions contra la participació d’Espanya a la guerra del Golf (1990-
1991): Coordinadora pel Desarmament i la Desnuclearització Totals (CDDT), Comitè 
Català d’Acció per la Pau i el Desarmament, i la Coordinadora de Catalunya 
d’Organitzacions Pacifistes. Les diverses activitats contra l’energia nuclear serveixen 
per construir un moviment de masses de lluita contra el rearmament nuclear que posa en 
discussió els punts fonamentals sobre el quals es basava l’odre social establert a la 
postguerra i apareixen conceptes com ara els drets humans i la seguretat humana 
(Institut Català Internacional per la Pau, 2001). A Catalunya El CANC, el Col·lectiu de 
Periodistes Ecologistes i el grup de Tecnologies Alternatives Radicals i 
Autogestionades (TARA) organitzen una sèrie de mobilitzacions i manifestacions 
antinuclears que van comptar amb el recolzament del la CAMON i que tenien com a 
objectiu la paralització del PEN i alertar del perill de les centrals nuclears, la utilització 
de l’urani radioactiu i dels transports radioactius. El referèndum sobre la permanència 
d’Espanya a l’OTAN (1986) va significar la primera mobilització pacifista de masses 
que entre 1981 i 1986 I va promoure una campanya que va provocar que el govern 
espanyol acabés fent concessions als partidaris del no: la no incorporació a l’estructura 
militar integrada a l’OTAN, la no acceptació d’armes nuclears i la progressiva reducció 
de la presència nord-americana. Malgrat que a Espanya va guanyar el si amb un 52,5%, 
a Catalunya la majoria de la seva ciutadania va votar el no a la permanència d’Espanya 
a l’OTAN amb un 50,60% dels vots.  
 
A partir dels anys 90 del segle XX, amb la fi de la guerra freda, les guerres dels Balcans 
i la del Golf la lluita reivindicativa des de la perspectiva pacifista es va centrar en 
l’oposició al anomenat “cicle de l’urani”, la base sobre la qual es fonamenta la carrera 
d’armaments nuclears. En aquell moment en plena guerra del Golf es considerava que 
                                                 
389 Aquest servei civil, promogut per Justícia i Pau i Pax Christi, es plantejava com un voluntariat on els 
objectors es podien dedicar a activitats relacionades amb el treball social (programes d’alfabetització, 
ajuda familiar), socorrisme (hospitals, carreteres), treballs agrícoles (treballs estacionals, repoblació 
forestal), construcció d’habitatges socials...  
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l’Iraq disposava d’un reactor nuclear i d’una gran quantitat d’armament que amenaçava 
la seguretat mundial. Amb l’objectiu de sensibilitzar a l’opinió pública i pressionar al 
govern es desenvolupa la campanya “Viure Sense Nuclears” amb la participació dels 
principals grups ecologistes i pacifistes catalans: Casal de la Pau, MOC, Greenpeace, 
DEPANA, Justícia i Pau, la revista Integral, Associació Catalana per la Pau... 
(Commoner et al., 1991). La guerra de Kosovo (1996) va significar la confluència de la 
diversitat del moviments socials, xarxes informals convocades per Internet, universitats, 
administracions públiques (principalment ajuntaments)..., que no formaven part del 
moviment per la Pau i que desenvolupen activitats de protesta contra la guerra i la 
militarització de la societat (Institut Català Internacional per la Pau, 2001). A Catalunya 
la Plataforma Aturem la Guerra390 sorgeix en el context de la guerra de Kosovo quan un 
grup de persones a títol individual i d’entitats pacifistes, ecologistes, feministes..., es 
constitueixen com a plataforma unitària contra la guerra. Aquesta plataforma serà clau 
en les successives mobilitzacions massives contra la guerra que es van organitzar amb 
motiu dels bombardejos sobre Afganistan (2001), amb l’objectiu d’impedir la invasió 
d’Iraq (2003), contra els bloqueig i l’agressió al poble palestí (2008) o a favor de la 
retirada de les tropes espanyoles de l’Afganistan (2009).  
  
5.2.4.4 Els moviments de resistència global 
 
Catalunya experimenta a finals del segle XX un creixement dels moviments socials que 
s’organitzen sota l’estructura de xarxa i que tenen com a objectiu principal la 
transformació social: 
 

“Xarxes basades en la descentralització de les formes organitzatives i 
l’autonomia dels seus participants que conformen una teranyina sense nom i 
sense veritats absolutes; xarxes basades en la cooperació, la diversitat, la 
reutilització de recursos i l’aprofitament de sinèrgies. Aquesta lògica de 
xarxa està substituint el predomini de les velles estructures d’organitzacions 
centralitzades” (Grup d’acció Glocal, 2003:6).  

 
Aquests moviments socials mitjançant la utilització de les xarxes socials a internet 
plantejaran alternatives des de la perspectiva teòrica i desenvoluparan projectes 
d’experimentació social i tindran una influència fonamental en l’organització de les 
campanyes com ara la Consulta social per l’abolició del deute extern, plataformes 
contra la desfilada militar, campanyes contra el BM, contra l’Europa del Capital o 
contra la Guerra. Aquestes mobilitzacions contra la globalització econòmica s’integren 
amb les diverses resistències de caràcter internacional que sorgeixen a finals del segle 
XX arreu del món: les protestes de Seattle contra la OMC, l’octubre de 1999, 
Washington (abril de 2000), Melbourne (setembre de 2000), Praga (setembre de 2000), 
Niça (desembre de 2000), Quebec (abril 2001), Göteborg (juny de 2001) o Gènova 
(juliol de 2001). Aquests moviments socials han canalitzat les demandes d’espais de 
participació aliens al món partidari i institucional que han trobat en l’acció col·lectiva 
en les quals comunicar i transmetre demandes, establir complicitats amb d’altres 
moviments internacionals, construir una identitat pròpia entre els seus membres, i 
desafiar les autoritats (Martí, 2004).  
 

                                                 
390 Plataforma Aturem la Guerra: http://www.aturemlaguerra.org/ (consultat 28/09/2011).  
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Tal i com planteja el Grup d’acció Glocal (2003), aquestes iniciatives dels moviments 
socials es poden classificar segons la següent estructura: 
 

• Moviments de coordinació de resistències globals i d’acció directa 
  
Són organitzacions sorgides a partir de les mobilitzacions enfront el procés de 
globalització capitalista que sorgeixen arreu del món a finals del segle XX amb 
l’objectiu de crear espais de resistència i mobilització, de formació i sensibilització 
enfront les desigualtats socials, de plantejament de propostes alternatives i de 
coordinació de les diferents accions reivindicatives i de protesta que sorgeixen a 
Catalunya. Moviments socials com el Moviment de Resistència Global de Catalunya 
(MRG) han tingut un paper actiu en les mobilitzacions antiglobalització des de la seva 
fundació (2002) fins la seva dissolució (2003). El MRG es va constituir com un espai 
assembleari horitzontal que tenia com a objectius principals la transformació radical 
dels valors del capitalisme a través de tres línies d’activitat: crítica (elaborant processos 
de reflexió mitjançant l’organització de seminaris, jornades de debat antiglobalització i 
l’edició de la revista Emergències), acció (col·laborant amb l’organització i la 
coordinació dels diversos moviments socials en les mobilitzacions i campanyes enfront 
la globalització capitalista) i construcció (potenciant les iniciatives de caràcter local i 
dels diferents ateneus que donaven suport als moviments socials). Les línies d’acció que 
es van potenciar des del MRG van ser: la satisfacció de les necessitats dels éssers 
humans i la potenciació de l’activitat política per damunt dels valors de la rendibilitat 
econòmica; el rebuig a totes les formes de dominació (patriarcat, racisme, 
fonamentalisme religiós...); l’oposició a qualsevol expressió de la guerra global, el 
recolzament de les iniciatives locals i quotidianes oposades al capitalisme global, la 
defensa de l’equilibri ecològic i les formes locals i comunitàries de producció i consum, 
així com el rebuig a l’actual model de creixement capitalista; i el plantejament de noves 
formes de participació política més descentralitzades més enllà del professionalisme del 
model polític actual.  
 
Altres organitzacions com la Xarxa Ciutadana per l’Abolició del Deute Extern 
(XCADE) o la Consulta Social Europea (CSE), promouen un procés de debat social que 
mobilitzi les propostes que des dels moviments socials es plantegen per assolir un canvi 
de model de societat mitjançant processos participatius i consultes que haurien 
d’enfortir i ampliar les xarxes socials. XCADE va convocar a la ciutadania a la consulta 
social a partir de la constatació de que les desigualtats i la pobresa mundial estan 
provocades per les polítiques d’institucions com el BM o el FMI que dicten les 
polítiques que impedeixen el desenvolupament dels països del Sud (Martí, 2004). La 
principal mesura que planteja XCADE és l’abolició del deute extern que tant sols es pot 
aconseguir mitjançant la mobilització ciutadana a través d’una consulta social que es va 
produir el 12 de març de 2000391 i que a Catalunya es va iniciar a Lleida (12 de juny de 
1999) com un primer pas per validar les possibilitats d’estendre-la a la resta de 

                                                 
391 L’oportunitat de la consulta sorgeix arreu de la crida a la mobilització realitzada per l’Exèrcit Zapatista 
d’Alliberament Nacional a Mèxic i a tot el món pel reconeixement dels drets dels pobles indígenes i per la 
finalització de la guerra d’extermini. Un dels elements fonamentals d’aquesta mobilització fou la 
realització d’una consulta al poble mexicà sobre l’iniciativa de llei indígena de la Comissió de Concòrdia 
i Pacificació (gener de 1999).  
Consulta social para la abolición de la deuda externa: www.rcade.org/secciones/consulta/index2.htm 
(consultat 23/09/2011).  
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poblacions.392 La CSE va posar en marxa l’abril de 2002 la Consulta Social Catalana 
amb l’objectiu de plantejar quines metodologies, formes organitzatives i de coordinació, 
activitats comunes... es podien desenvolupar per portar a terme la consulta. L’objectiu 
de la CSE era proposar un espai de debat per analitzar i criticar la realitat a través de 
diagnòstics participatius per, a partir d’aquests, avançar en l’elaboració i l’aplicació de 
les propostes de transformació social.  

  
• Organitzacions que plantegen propostes innovadores des de l’àmbit social i 

ecològic 
 
Són entitats com EcoConcern-Innovació Social393 o el Centre de Treball i 
Documentació (CTD) que des de la perspectiva teòrica tenen com a objectiu suscitar 
millores socials en els àmbits de l’economia crítica i alternativa, consum responsable, 
noves formes de redistribució de la renda (Renda Bàsica), nous sistemes impositius 
(Taxa Tobin), creació de nous models de participació, recerca de propostes 
d’organització ambiental... Altres entitats com l’Observatori del Deute394 i l’Observatori 
de les Transnacionals s’han organitzat a l’entorn d’una xarxa coordinada de persones 
dedicades a l’activisme d’investigació i control social per estudiar els mecanismes de 
funcionament de les empreses multinacionals i de les institucions que regulen el 
funcionament de l’economia a nivell internacional. El seu objectiu és oferir informació, 
articles i anàlisis actualitzats sobre els efectes de la globalització als moviments socials 
per a que disposin d’elements teòrics que complementin la seva acció mobilitzadora. 
L’Associació per la Taxació de les Transaccions Financeres i l’Acció Ciutadana 
(ATTAC),395 és una organització que col·labora amb els moviments i xarxes socials 
d’informació, estudi i debat a través de campanyes nacionals i internacionals amb 
l’objectiu d’establir mecanismes de regulació i control dels mercats i del sistema 
financer internacional. Malgrat que la seves principals propostes són les de gravar amb 
l’impost conegut com Taxa Tobin les transaccions especulatives en els mercats de 
divises, suprimir els paradisos fiscals i anul·lar el Deute Extern dels països pobres, 
desenvolupa activitats de reflexió i debat a l’entorn de temes relacionats amb els 
moviments socials: capitalisme, ecologia, humanisme, sobirania alimentària, defensa 
dels serveis públics. La seva tasca s’orienta a l’educació i la formació dels moviments 
socials orientat a que aquests disposin de continguts per desenvolupar les seves 
activitats d’acció i mobilització.  

  
• Centres de Recerca sobre consum responsable i solidari 

 
 Aquestes organitzacions es dediquen a la recerca i l’anàlisi sobre el model de consum 
imperant i de les possibles alternatives que es poden plantejar des dels moviments 
socials. La Xarxa de Consum Solidari (XCS) desenvolupa projectes orientats a defensar 
una agricultura feta per camperols que integrin el concepte de sobirania alimentària en 
                                                 
392 El 19 d’octubre de 1999 s’adopta la decisió de promoure la consulta a Catalunya a través de la creació 
de la Plataforma per l’Abolició del Deute Extern Usurera (ADEU). A Catalunya de les 211 localitats 
acreditades van obtenir resultats 188. El 19 de març de 1999 27 localitats van poder desenvolupar la 
consulta. El 98% dels 1.087.792 ciutadans que varen participar a la consulta a Espanya van votar 
positivament.  
Consulta social para la abolición de la deuda externa: www.rcade.org/secciones/consulta/index2.htm 
(consultat 23/09/2011).  
393 EcoConcern-Innovació Social: www.pangea.org/ecoconcern (consultat 23/09/2011)  
394 Observatori del deute en la globalització: www.observatorideute.org (consultat 23/09/2011).  
395 ATTAC Catalunya: http://www.attac-catalunya.org (consultat 23/09/2011).  
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el seu model de producció a través d’un treball d’educació, sensibilització i mobilització 
per promoure el comerç just. El Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC) té 
com a objectiu la divulgació del concepte de consum responsable respectuós amb el 
medi mitjançant la difusió d’eines pràctiques a través de la publicació de la revista 
Opcions.396  

 
• Banca Ètica i finançament solidari 

 
Organitzacions com ara FETS (Finançament Ètic i Solidari)397 i COOP 57398 tenen com 
a objectiu sensibilitzar a la població sobre la necessitat de que la societat pregui 
consciencia pot estar invertint els seus diners en activitats que poden estar en contra de 
les seves conviccions ètiques. Conjuntament a les activitats de sensibilització han 
finançat projectes cooperatius, autogestionats i d’interès socials.  

 
• Noves formes d’organització social.  

 
Aquestes entitats promouen la implementació d’aquelles propostes socialment 
innovadores que signifiquen un canvi progressiu de model de consum o d’intercanvi de 
serveis. En aquesta línia, les Xarxes d’Intercanvis de Béns i Serveis signifiquen el 
desenvolupament d’un sistema d’intercanvi en el que es replanteja el concepte de diner, 
recuperant el seu sentit inicial d’eina d’intercanvi i on es prima el valor de les relacions 
humanes al mateix temps que faciliten la possibilitat de que la ciutadania pugui cobrir 
les seves necessitats sense que el diner sigui l’objectiu principal dels seus intercanvis. 
Les Ecoviles són un altre model d’organització social que planteja que l’organització 
social ha d’estar integrat respectuosament amb l’entorn natural: producció ecològica 
d’aliments en la mateixa zona o regió en la que es troba, construcció utilitzant tècniques 
i materials de construcció locals i naturals, activitats productives (artesanals i 
industrials) que respectin els cicles vitals dels productes, consum de l’aigua i de 
l’energia amb moderació respectant els cicles naturals, reducció al mínims del transport 
motoritzat, un model polític basat en la participació de la ciutadania en la presa de 
decisions... Les Xarxes d’Intercanvis de Coneixements són grups de persones 
interessades en intercanviar coneixements, experiències i habilitats que promouen un 
tipus de cultura participativa que faciliten l’aprenentatge a persones amb un nivell 
econòmic baix en temes relacionats amb la salut, la integració de les persones 
nouvingudes, sostenibilitat...  

 
• Empreses i xarxes d’economia social i alternativa.  

 
L’objectiu d’aquestes empreses i xarxes és la creació i desenvolupament d’un model 
alternatiu a les empreses d’economia mercantilista a través d’un model d’organització 
democràtica i participativa de caràcter assembleari que tingui en compte les necessitats 
de la col·lectivitat i el manteniment dels ecosistemes. Majoritàriament es tracta de 
cooperatives de treball associat, societats laborals, organitzacions sense afany de lucre o 
experiències col·lectives que plantegen noves formes de consum i producció sense 
comptar amb una estructura formal. Algunes empreses d’economia solidària han 
desenvolupat un model de funcionament basat en els principis de l’autogestió i la 

                                                 
396 Opcions: http://opcions.org/ (consultat 24/09/2011).  
397 FETS: www.fets.org (consultat 24/09/2011).  
398 COOP 57: www.coop57.coop (consultat 24/09/2011).  
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sostenibilitat ambiental: la Cooperativa Trèvol,399 dedicada al transport de 
correspondència i missatgeria, ha configurat un model de gestió autogestionat i una 
oferta de serveis basat en criteris ecològics com ara l’ecomissatgeria (missatgeria en 
bicicleta) i la neteja d’edificis i locals utilitzant productes no agressius amb el medi; i 
ARÇ Cooperativa400, basant-se en el concepte de democràcia econòmica401 i de 
sostenibilitat social ofereix serveis de gestió cooperativa d’assegurances i de compra 
col·lectiva de productes de consum personal (diner solidari, materials per la cultura, 
viatges...). Aquestes empreses d’economia social s’organitzen en estructures de segon 
nivell amb l’objectiu d’optimitzar els seus recursos i aprofitar la suma de sinèrgies de 
les diverses entitats i col·lectius que hi formen part com ara la XCS (que agrupa a 
entitats que treballen per la sobirania alimentària que desenvolupen projectes de 
cooperació internacional i importen i comercialitzen productes d’alimentació i artesania 
procedents dels països del Sud) o la Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya402 (que agrupa a les diverses cooperatives en les que els seus membres 
exerceixen una activitat empresarial o professional a través de l’organització comú de la 
producció o prestació de serveis).  

 
• Cooperatives de producció i consum ecològica 

 
Sorgeixen en un context de conscienciació i sensibilització a l’entorn de la importància 
del consum i les seves implicacions socials, ambientals, econòmiques i culturals. 
Proposen la transformació dels valors imperants del consumisme i la promoció del 
canvi d’hàbits de consum basats en la responsabilitat ecològica. Per exemple, la 
Cooperativa Germinal403 desenvolupa la seva activitat a l’entorn de la denúncia de 
l’enriquiment del capitalisme global a costa de l’explotació dels éssers humans i els 
ecosistemes mitjançant un model de cooperativa autogestionada que ofereix productes 
que provenen de l’agricultura ecològica produïts per productors que tenen en 
consideració els criteris ètics i socials i l’afavoriment de l’agricultura local. En aquesta 
línia, Mas Claperol404 és una experiència de producció ramadera basada en el concepte 
de ramaderia ecològica apadrinada en la que una persona individual o un col·lectiu de 
consumidors apadrina una vaca o una cistella de productes que afavoreixen la 
disponibilitat de recursos per desenvolupar la seva producció. Altres experiències, com 
la de Món Verd,405 combinen l’economia alternativa amb la distribució ecològica i 
l’autogestió mitjançant la distribució de productes ecològics procedents del comerç just 
(excepte a les grans superfícies) i el treball de recerca sobre temes ambientals i 
ecològics.  

 

                                                 
399 Trèvol Cooperativa: www.trevol.com (consultat 28/09/2011).  
400 ARC Cooperativa. http://www.arccoop.coop/ (consultat 28/09/2011).  
401 El terme democràcia econòmica parteix del matemàtic i filòsof David Schweickart que davant, el fet 
de que el capitalisme genera atur, falta d’autonomia en el lloc de treball i unes enormes desigualtats en els 
ingressos i de que el socialisme centralitzat generava infra-ocupació, ineficiència i burocràcia, oferia 
diverses alternatives centrades en sistemes de repartiment dels beneficis, formes de capitalisme 
combinades amb algunes facetes de la planificació centralitzada, i autogestió en les empreses en el marc 
d’una economia de mercats (Herbolzheimer, 1995).  
402 Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya: http://www.cooperativestreball.coop/ (consultat 
30/09/2011).  
403 Germinal. Cooperativa de consum de productes ecobiològics:www.coopgerminal.org (consultat 
30/09/2011) 
404 Mas Claperol: www.masclaperol.com (consultat 30/09/2011).  
405 Món Verd: www.monverd.net (consultat 30/09/2011).  
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• Comunitats d’aprenentatge alternatiu 
 
Són comunitats de persones que a nivell local (tant urbà com rural) s’organitzen per 
desenvolupar un projecte educatiu integral i global basat en el concepte d’ensenyament i 
aprenentatge al llarg de la vida en funció de les necessitats i les possibilitats 
específiques de cada comunitat. Comparteix elements de l’educació comunitària i dels 
moviments d’educació popular que utilitzen mecanismes de troc com alternativa a la 
mercantilització de la cultura. El Grup d’Educació per la Pau, sorgit de l’Escola de 
Cultura de la Pau (ECP),406 organitza a través d’una metodologia de caràcter participatiu 
activitats relacionades amb la pau dirigides a mestres i joves i elabora documents i 
dossiers pedagògics dirigits a aquests col·lectius. La Universitat Popular Alternativa de 
Girona desenvolupa programes educatius i altres accions culturals orientades a divulgar 
el coneixement crític de la societat i la creació d’un pensament polític, econòmic, social 
i cultural alternatiu sota els principis de la cooperació mútua al marge de la formació 
reglada universitària que tracta d’omplir els buits que deixa el sistema formal 
d’educació. Des de la perspectiva de la difusió de la cultura ecològica una sèrie 
d’entitats organitzen activitats culturals, seminaris de formació i mantenen centres de 
documentació sobre temes relacionats amb les moviments socials i l’ecologisme com 
ara: Univerd407 promou la difusió de les recents tendències culturals que es plantegen 
des de l’ecologia a través de cursos, seminaris, tallers... sobre temes com la 
permacultura, disseny ecològic, reciclatge, recuperació de paisatges...; i l’Ateneu 
Enciclopèdic Popular408 que també organitza debats, tertúlies, exposicions itinerants i 
manté un centre de documentació (Centre de Documentació Històrica Social) que té 
com a objectiu la recuperació de la memòria popular i obrerista de Catalunya.  

 
• Edició i distribució de materials i publicacions relacionades amb els moviments 

socials i l’ecologia 
 
Són projectes editorials, d’edició gràfica i distribució de publicacions que en una 
estructura organitzativa assembleària o de cooperativa han creat una infraestructura 
orientada a l’edició de llibres i revistes que serveixi de guia als moviments socials i que 
fomenti la iniciativa pròpia de l’edició o reedició de publicacions amb temàtiques que 
generalment no tenen sortida comercial en les grans editorials comercials. L’Editorial 
Virus409 publica, edita o coedita i distribueix materials que ajuden als col·lectius 
alternatius les seves propostes i reflexions teòriques i contribueix al finançament de les 
seves activitats. La Distribuidora Alternativa El Lokal410 és un projecte que sorgeix el 
1987 amb l’objectiu de difondre els materials editats pels col·lectius polítics i socials 
alternatius que tenien greus mancances de distribució i que s’organitza de forma 
autogestionada amb la col·laboració de persones voluntàries. Des de l’àmbit de la 
comunicació i el disseny de publicacions, l’Apòstrof SCCL411 és una empresa 

                                                 
406 L’Escola de Cultura de la Pau fou creada el 1999 amb el propòsit d’organitzar activitats acadèmiques 
de recerca i d’intervenció relacionades amb la cultura de la pau, l’anàlisi, la prevenció i la transformació 
de conflictes, l’educació per la pau, el desarmament i la promoció dels drets humans. Hi col·laboren 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) I 
La Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
ECP: http://escolapau.uab.cat/ (consultat 01/10/2011).  
407 Univerd: www.univerd.com (consultat 01/10/2011).  
408 Ateneu Enciclopèdic Popular: www.ateneuenciclopedicpopular.org (consultat 01/20/2011).  
409 Editorial Virus: www.viruseditorial.net (consultat 01/10/2011).  
410 El Lokal: www.nodo50.org/ellokal (consultat 01/10/2011).  
411 L’Apòstrof SCCL: www.apostrof.coop (consultat 01/10/2011).  
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cooperativa que té com a funció principal facilitar la difusió de coneixements i 
publicacions alternatives mitjançant l’assessorament, coordinació de les col·laboracions, 
traducció i correcció dels materials, disseny i maquetació, així com la producció de 
revistes, pàgines web, butlletins...  

 
• Recopilació i difusió d’informació dels moviments socials a les xarxes socials 

 
L’objectiu d’aquestes organitzacions és oferir un espai informatiu actualitzat a les 
xarxes socials que permeti facilitar l’accés a la informació que necessiten els moviments 
socials per desenvolupar la seva tasca mobilitzadora. El cas de Moviments.Info és 
característic d’aquests espais de divulgació alternatius, un projecte que sorgeix al llarg 
del procés d’elaboració de la Guia Útil per a la transformació social412 (2003) que 
acaba creant una pàgina web que ofereix la informació recollida en aquesta guia i que 
incorpora un espai de novetats i notícies sobre les activitats de transformació social que 
desenvolupen aquests col·lectius (fòrums de debat, borsa de feina de projectes 
alternatius, espais de trobada entre projectes alternatius, informació via correu electrònic 
sobre novetats, espai de difusió de mobilitzacions i lluites sobtades...). Altres mitjans de 
comunicació alternativa que el Grup d’Acció Glocal (2003) anomena “mitjans de 
contrainformació” utilitzen els diversos canals de comunicació a internet per facilitar 
informació tant als periodistes com als propis moviments socials. És el cas de 
Independent Media Center,413 una xarxa de terminals gestionats per col·lectius oberts, 
fundada arreu de les protestes davant la World Trade Organization (WTO) a Seattle 
(1999) on es va organitzar un punt de trobada on els periodistes podien trobar 
informació, reportatges, fotografies, àudio o vídeo a través de la web. Contra-Infos414 és 
un altre projecte de contrainformació que edita un butlletí setmanal que es pot rebre 
mitjançant subscripció a la xarxa que denúncia la manipulació o silenciament per part 
dels mitjans de comunicació de masses respecte a notícies relacionades amb els 
moviments socials i la globalització. En aquesta línia d’utilització de les xarxes socials 
per difondre el missatge dels moviments socials, EnAcció.net415 és una agenda web que 
ofereix permanentment informació sobre les activitats de transformació social que 
s’organitzen a Catalunya (conferències, assemblees, manifestacions...). 

 
• Espais lliures i autogestionats d’accés a internet 

 
Des dels moviments socials s’ha plantejat la necessitat de crear espais lliures i 
autogestionats independents de les empreses comercials d’accés a internet i que 
promouen el programari lliure. SinDominio.net416, Nodo50.org417 i Pangea 
Comunicació per la Cooperació418 són tres projectes alternatius que promouen la 
utilització d’Internet per part dels moviments socials i les organitzacions no lucratives.  

 

                                                 
412 La Guia Útil per a la transformació social es publica el 2003 amb l’objectiu de crear una xarxa 
d’intercanvi i difusió d’informació entre els moviments socials i de la tasca teòrica i mobilitzadora que 
desenvolupen. Es van editar 10.000 exemplars i recollia informació sobre uns 2.000 col·lectius, xarxes i 
projectes alternatius de l’àmbit català amb una perspectiva crítica del sistema capitalista i de la 
democràcia representativa (Grup d’Acció Glocal, 2003).  
413 Independent Media Center: www.indymedia.org (consultat 02/10/2011).  
414 Contra-Infos: www.sindominio.net/zitzania (consultat 02/10/2011).  
415 Agenda en Acció: www.enaccio.net (consultat 02/10/2011).  
416 Sindominio.net: www.sindominio.net (consultat 02/10/2011).  
417 Nodo 50: www.nodo50.org (consultat 02/10/2011).  
418 Pangea.org: www.pangea.org (consultat 02/10/2011).  
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• Altres mitjans de contrainformació: ràdios lliures i publicacions periòdiques 
 
Les ràdios lliures són un grup d’emissores no institucionals ni comercials gestionades 
per col·lectius de persones o associacions sense afany de lucre que tenen com a 
objectius l’experimentació de noves formes comunicatives i la introducció de continguts 
no tractats o tractats de forma marginal per part dels mitjans de comunicació comercials. 
Acostumen a tenir un ideari de tipus anarquista i proper als moviments socials com ara 
l’ocupació o la solidaritat amb les persones immigrades. La seva organització es regeix 
per criteris de tipus assembleari. Algunes es difonen a través de la freqüència FM 
(Ràdio Contrabanda419, Ràdio KAOS420, Ràdio RSK421, Ràdio Pica422...) o a través 
d’Internet (Radialnet,423 o Ràdio Barraka424). Les publicacions periòdiques en format 
paper pretenen promoure espais de comunicació alternatius i trencar el monopoli 
informatiu de la premsa comercial així com publicar aquells articles o projectes 
desenvolupats pels moviments socials. La revista Illacrua (1992) s’ha especialitat en 
donar a conèixer les mobilitzacions enfront la globalització i la publicació de 
monogràfics sobre l’ecologisme, les alternatives al model productivista i de consum 
capitalista, alternatives a l’atur des de l’economia social... Emergències, quaderns de 
formació per la transformació social, aporta als moviments socials continguts 
monogràfics que han de servir d’eines de debat i reflexió sobre les propostes 
alternatives que plantegen les moviments socials davant el fenomen de la globalització.  
 
5.3 LES MOBILITZACIONS TERRITORIALS DEL MOVIMENT 
ECOLOGISTA A CATALUNYA 
 
5.3.1 Característiques i causes de les mobilitzacions ambientals 
 
El procés de desenvolupament industrial iniciat a la dècada dels anys 60 del segle XX a 
Catalunya es va caracteritzar una desigual distribució de la població arreu del territori: 
pèrdua de població a les comarques de l’interior i el creixement dels futurs centres 
industrials de Barcelona, Tarragona, comarques del Vallès i del Baix Llobregat. Els 
fluxos migratoris, l’expansió industrial, el turisme, l’incipient activitat política dels 
primers partits polítics i sindicats, la progressiva influència dels moviments socials i la 
difusió del pensament ecologista van fonamentar les bases, tal i com apunta Nel·lo 
(2003), d’una creixent preocupació de la població per la qualitat dels recursos, la 
seguretat i la identitat de l’índret on viu. A aquests factors, s’hi afegeix la crisi de 
confiança de les institucions i partits i les mancances de les polítiques territorials 
(d’infraestructures, energia, equipaments, urbanisme...).  
 
La conflictivitat territorial de caràcter ambiental té un component indentitari que tindrà 
un influència decisiva en la proliferació i en les característiques de les mobilitzacions 
que es desenvoluparan a Catalunya: 
 

“Els canvis en els sistemes de producció i la irrupció de les noves 
tecnologies permeten la separació, la simplificació i la fragmentació dels 

                                                 
419 Radio Contrabanda: www.contrabanda.org/contrabanda/ (consultat 05/10/2011).  
420 Kaos en la red: www.kaosenlared.net (consultat 05/10/2011).  
421 Radio RSK: www.radiorsk.info/drupal/ (consultat: 05/10/2011).  
422 Radio Pica: www.radiopica.org/ (consultat 05/10/2011).  
423 RavalNet: www.ravalnet.org (consultat: 07/10/2011).  
424 Radio Barraka. www.kasalpopular.net/radio/ (consultat 07/10/2011).  
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processos productius, que ja no necessiten estar concentrats en un punt del 
territori com succeïa anteriorment. Aquest fet, en comptes de suposar una 
pèrdua d’importància dels llocs en la localització dels sistemes productius, 
ha comportat una reorganització i redefinició de les escales territorials i 
l’emergència del “lloc” en el discurs científic, polític i econòmic, generant 
noves aproximacions als problemes espacials, tant des de l’economia, com 
de la ciència política o la geografia” (Alfama et al. 2007:25-26). 
 

L’augment de la interdependència territorial a Catalunya, motivada per la millora dels 
fluxos de comunicació i de les telecomunicacions, ha permès que els àmbits de les àrees 
urbanes s’estenguin i es dispersin i que cada lloc s’especialitzi en funció del conjunt 
(Nel·lo, 2003). Aquesta interdependència en que l’espai es globalitza facilita la 
conflictivitat, en un context en que les ciutats cada cop competeixen més entre elles en 
un mercat cada vegada més global en el que no es tenen en compte els costos ecològics 
a llarg termini (Alfama et al. 2007). Aquest procés ha provocat que les ciutats hagin 
entrat en una dinàmica competitiva de mercat en la que tenen que atraure les inversions 
necessàries per la seva sostenibilitat econòmica. La competitivitat territorial implica 
l’aplicació dels principis de l’economia liberal a la gestió del territori amb la conseqüent 
lluita per oferir un espai adequat a les necessitats de les empreses, fet que té com a 
conseqüència la necessitat d’allunyar aquelles localitzacions indesitjables a altres llocs 
territorial (Nel·lo, 2003).  
 
Les dinàmiques d’integració territorial basades en la competitivitat tenen relació amb 
l’augment de la vinculació identitària: 
 

“És aquesta dinàmica el que obliga a individus i societats a replantejar-se la 
seva identitat col·lectiva. En efecte, si la identitat és el resultat de la 
construcció d’un sentit (individual i col·lectiu) a través de determinats 
atributs culturals (la història, el paisatge, la llengua, la manera de produir i 
distribuir la riquesa, les tradicions, les creences) i aquests estan sent alterats 
i condicionats per lògiques que resulten incomprensibles i incontrolables, 
les persones poden percebre (enraonadament) que la integració econòmica i 
territorial és una amenaça per la seva identitat” (Nel·lo, 2003:18). 

 
Segons Alfama et al. (2007), en un context en que es produeixen canvis accelerats i en 
que la promoció de la ciutat es basa en la competitivitat amb la resta, l’amenaça de la 
identitat basada en el lloc té una influència directa amb les mobilitzacions en defensa 
del territori. Aquesta incertesa davant un model de creixement imprevisible provoca que 
la societat civil s’organitzi de forma autònoma i espontània per manifestar el seu rebuig 
davant processos que percep com agressius: 
 

“Crec que estem davant un nou discurs territorial procedent d’una societat 
civil molt heterogènia, però que té en comú l’aferrissada defensa del seu 
territori i de la seva idiosincràsia paisatgística davant les agressions que 
l’amenacen. Aquesta heterogènia societat civil prescindeix cada vegada més 
dels principis ideològics clàssics i absoluts per centrar-se en unes 
reivindicacions de preservació de l’àmbit local que s’oposen a unes lògiques 
de més gran escala . Es reivindica el que és propi, local, el paisatge autòcton 
agredit pel creixement imparable de l’urbanització i de les infraestructures. 
Assistim a mobilitzacions protagonitzades per plataformes cíviques que 
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aglutinen gran diversitat de perfils socials i culturals, però que comparteixen 
la defensa d’un lloc comú i singular. Els partits polítics, de moment, s’han 
vist desbordats pel fenomen en la mesura que quasi tots ells es veuen, en 
major o menor grau, com part d’una lògica de desenvolupament territorial 
agressiva” (Nogué, 2006).  

 
Alfama et al. (2007) plantegen que les mobilitzacions territorials dels ciutadans a 
Catalunya s’han qualificat com a NIMBY425 (Not In My Back Yard; no en el meu pati), 
un fenomen en el que la proximitat geogràfica és un dels factors que contribueixen a la 
formació dels processos d’oposició local. Per autors com Nel·lo (2003) aquest model no 
s’adapta a la majoria de les mobilitzacions territorials desenvolupades a Catalunya ja 
que pateix de dos supòsits que resulten falsos en el seu cas: que la intervenció prevista 
respon als interessos generals i l’oposició parteix de consideracions únicament locals i 
egoistes i que es planteja com un enfrontament clarament diferenciat entre partidaris i 
opositors d’aquesta intervenció. Es tracta d’una visió excessivament negativa i simple 
dels opositors d’una determinada actuació ambiental que respon a interessos particulars 
que no té en compte la perspectiva històrica dels conflictes i la seva interrelació amb la 
resta que sorgeixen al llarg del territori. Sovint es plantegen com aïllats i excessivament 
localistes quan en la pràctica molts dels grups ecologistes que intervenen en les 
mobilitzacions tenen un àmbit d’actuació territorial arreu de Catalunya. Altres autors 
com Torres (2006), plantegen la necessitat d’enfocar el tema de les mobilitzacions 
ciutadanes des de la perspectiva de la complexitat del fenomen: encara hi ha persones i 
col·lectius que es mobilitzen per la localització de la iniciativa i no pas per la iniciativa 
en si mateixa; altres hi participen pel sentiment de greuge i de demanda d’equitat 
respecte d’altres territoris; i també podem trobar grups que es sumen a la protesta des 
d’una perspectiva més ideològica, que plantegen un altre model de desenvolupament del 
territori i de la societat.  
 
Segons Nel·lo (2003), el procés de desencadenament dels conflictes ambientals 
obeeixen a una lògica de reacció local davant la intervenció exterior que a Catalunya 
pren formes molt variades: 
 

- Conflictes provocats per un projecte, actuació o esdeveniment que sol ser 
de procedència forana, en el qual intervenen agents molt dispersos i que 
són fruit de decisions empresarials o administratives. Aquestes 
intervencions són enteses com una amenaça per la qualitat de vida local, 
per al medi ambient, pel paisatge, per als recursos, per la seguretat o per al 
patrimoni.  

- Conflictes derivats de l’oposició a polítiques de remodelació o obres 
públiques, que provoquen incerteses paisatgístiques, ambientals, de salut... 
Acostumen a ser conflictes que tendeixen a eixamplar-se per abastar un 
conjunt de municipis, comarques i, a vegades, territoris més extensos. 

 
Les mobilitzacions i accions reivindicatives es desenvolupen a través de diversos 
mecanismes d’oposició que inclouen activitats de conscienciació ambiental: 
 

                                                 
425 NIMBY és un acrònim aparegut als EUA que fa referència a les actituds proteccionistes i les 
oposicions tàctiques adoptades per grups socials que reaccionen davant de la instal·lació en el seu veïnat 
d’equipaments o serveis considerats desagradables o molests (Alfama et al. 2007) 
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- Plataformes ciutadanes, que es doten d’una organització específica de 
caràcter puntual que són impulsades per persones o col·lectius afectats 
(Nel·lo, 2003). Són els casos de la creació de diverses Plataformes com ara: 
la Plataforma de grups ecologistes contra l’eix viari Vic-Olot (1995), la 
Plataforma Antiabocador de Cardona (1997), la Plataforma per la Defensa 
del Patrimoni Natural del Priorat (1999), o la PDE (2000). 

- Publicació de manifestos reivindicatius, com el que 64 grups ecologistes 
van fer públic el 1990 sobre la necessitat d’un Pla d’Espais d’Interès 
Natural (PEIN) (Puig, 1991). 

- Recollida de signatures, com la que va organitzar la Campanya “Viure 
sense nuclears” al llarg d’una marxa antinuclear a Conflents (1991) on es 
van recollir signatures a favor del tancament de les centrals nuclears en 
funcionament (García Jané, 1995). 

- Acció col·lectiva contenciosa, com els actes de boicot a plens dels 
ajuntaments o a les visites de representants de partits polític o 
administracions públiques, els plets contra les administracions públiques, 
com ara la campanya ecologista per protegir els Aiguamolls del Baix 
Empordà, que havia interposat un contenciós administratiu en aplicació de 
la Llei d’Espais Naturals i que aconsegueix (1990) que el Tribunal Superior 
de Justícia suspengui el Pla General de Pals (Puig, 1991). 

- Organització de consultes populars, com és el cas de Palamós que va 
rebutjà la urbanització de la cala d’es Castell (1994) mitjançant un 
referèndum (Fabà, 1995). 

- Organització de jornades i congressos per definir accions conjuntes 
d’actuació dels diversos grups ecologistes, com les que s’organitzen a 
Montesquiu (1993) a través de la iniciativa d’Acció Ecologista d’organitzar 
les I Jornades sobre el Pla Territorial de Catalunya amb l’assistència de 22 
grups ecologistes que tenien coma objectiu plantejar el futur de forma 
ecològicament sostenible començant el procés de transició des del model de 
creixement quantitatiu cap a una economia de base ecològica que tingués 
com a eix principal la qualitat de vida de les persones (Fabà, 1995). 

- Creació de comissions i activitats de conscienciació ambiental, com ara la 
creació de la Comissió Catalana del Dia de la Terra (1990) amb l’objectiu 
d’impulsar la realització de diversos actes en ocasió del 22 d’abril (20è 
aniversari de la primera vegada en que es va celebrar el Dia de la Terra) 
(Puig, 1991). 

 
En el següent apartat s’ha considerat que les mobilitzacions del moviment ecologista 
enfront dels interessos de les grans empreses i les polítiques públiques es poden 
estructurar en 6 grans fronts reivindicatius, que són la qüestió energètica, la 
industrialització contaminant, la construcció de línies elèctriques, la gestió de residus, el 
problema de l’aigua i l’explotació del territori i dels recursos naturals. 
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5.3.2 La qüestió energètica  
 
5.3.2.1 Les mobilitzacions enfront l’energia nuclear 
 
5.3.2.1.1 Anàlisi de la problemàtica ambiental 
 
Segons el Departament d’Indústria i Energia (1981), es poden distingir diverses etapes 
en l’evolució de l’energia nuclear a Espanya que inclouria des de la promulgació de la 
Llei 25/1964 sobre Energia Nuclear,426 la instal·lació de les primeres centrals de 
potència,427 l’establiment del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radioactivas 
(RINR),428 fins la posada en marxa del PEN 1978-1987.  
 
Les previsions respecte a l’energia elèctrica produïda a Catalunya previstes al PEN 
1978-1987 per 1990 plantejaven que aquesta seria bàsicament d’origen nuclear (70,6% 
del total), fet que va significar, segons García, Reixac i Vilanova (1979), la consolidació 
de la política desenvolupista del franquisme i l’inici d’un model de dependència 
energètica i tecnològica de l’exterior a Catalunya, que afectarà principalment a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i les zones de Martorell i Tarragona.429 Es tracta d’una clara 
aposta per l’energia nuclear com a solució a la crisi petroliera provocada per 
l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) a principis dels anys 70 del 
segle XX mitjançant la previsió de construcció de 13 centrals nuclears per abastir 
d’energia a les empreses ubicades a les zones d’industrialització preferent. La 
promulgació del PEN 1978-1987 va definir el marc regulador de les activitats nuclears 
sota els següents paràmetres: creació el 1980 del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), 
que havia de vetllar pel control de la seguretat nuclear de caràcter independent; selecció 
futura dels emplaçaments nuclears amb un criteri de seguretat nacional; i 
perfeccionament de l’ordenació de les activitats del cicle de combustible, especialment 
en les fases relacionades amb l’enriquiment i el tractament dels residus radioactius 
(Departament d’Indústria i Energia, 1981). En la pràctica va significar el ràpid 
creixement d’una indústria nuclear caracteritzada per una forta dependència de capital 
estranger (bàsicament francès i nord-americà), amb una mínima participació espanyola; 
una marcada dependència exterior d’urani; i per la seva falta de seguretat, que va 
provocar una gran quantitat d’incidents i de parades no programades que han posat en 
dubte les mesures impulsades des de les administracions públiques en matèria de 
seguretat nuclear.430  

                                                 
426 La llei sobre energia nuclear regula la utilització de l’energia nuclear, les competències entre els 
diversos òrgans de gestió i administratives, així com els aspectes relacionats amb les responsabilitats 
civils per danys nuclears. Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l25-1964.html (consultat 05/01/2012).  
427 La primera central nuclear de potència a Espanya va entrar en servei el 1968, la de Santa Maria de 
Garoña el 1970 i la de Vandellós I el 1972. El PEN de 1969 havia previst la posada en marxa de les 
centrals nuclears de Vandellós I i de dos reactors a Ascó (els dos van començar a funcionar el 19839, 
utilitzant l’urani a Vandellós i urani enriquit a Ascó.  
428 El RINR desenvolupa la llei sobre Energia Nuclear de 1964 establint la regulació del règim 
d’autoritzacions administratives, de la prova i de la posta en marxa de les instal·lacions, de la inspecció, 
del personal i de la documentació de les centrals, i del que fa referència a la fabricació d’equips per a 
finalitats radioactives (Departament d’Indústria i Energia, 1981).  
429 Els Plans de Desenvolupament del franquisme van convertir l’Àrea Metropolitana de Barcelona en la 
primera concentració de consumidors de Catalunya i d’energia, a causa de la localització preferent 
d’empreses tèxtils i metal·lúrgiques (García, Reixac i Vilanova, 1979).  
430 El Llibre Blanc de l’Energia a Catalunya (1981) preveia la preparació d’un Pla de Prevenció 
ambiental per part de la Comissió Interdepartamental del Medi Ambient per garantir la seguretat 
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Malgrat les mesures establertes per les administracions públiques recollides al PEN 
1978-1987, el Llibre Blanc de l’Energia a Catalunya (1981), el Pla de l’Energia a 
Catalunya en l’horitzó 2010 o el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, la falta de 
fiabilitat de les centrals nuclears ha estat una constant des de la seva posada en marxa i 
han promogut un moviment ciutadà d’oposició a l’energia nuclear que ha estat 
especialment actiu a Catalunya des de les primeres mobilitzacions enfront les centrals 
nuclears a Catalunya, organitzades per la Confraria de Pescadors i les Cooperatives 
Agrícoles, que van impedir la construcció de dues centrals nuclears previstes al 
municipi de l’Ametlla de Mar. Aquest moviment favorable al tancament de les centrals 
nuclears que operen a Catalunya ha incrementat el seu protagonisme a mesura que 
s’anaven produint el diversos accidents i incidències provocades per la seva manca de 
seguretat, com ara l’accident que va patir Vandellós I el 19 d’octubre de 1989 que 
provocà abocaments d’emissions radioactives a l’atmosfera,431 fet agreujat per la 
catàstrofe de Txernòbil (1986) que va afavorir la intensificació de les mobilitzacions per 
exigir la seva paralització definitiva. Posteriorment, segons dades recollides per 
Adelantado (2007), es van produir una sèrie d’avaries a les centrals nuclears d’Ascó i 
Vandellós: Ascó II (febrer de 2002, esquerdes a la tapa del reactor), Vandellós II (agost 
de 2004, averia del sistema de refrigeració de serveis essencials del reactor), Vandellós 
II (març de 2006, parada no programada provocada pel despreniment d’una peça del 
generador de vapor), Ascó II (març de 2006, parada no programada provocada per la 
pèrdua d’estanqueïtat de l’hidrogen que envolta l’alternador que proporciona energia 
elèctrica), Ascó I (novembre de 2007, fuita al medi de partícules altament radioactives), 
i Vandellós II (agost de 2008, incendi a l’edifici de turbines).  
 
Les contínues incidències, la pressió del moviment ecologista i la creixent 
conscienciació respecte la problemàtica de l’emmagatzemen i eliminació dels residus 
nuclears va provocar la necessitat que des de les administracions públiques es plantegés 
la substitució l’energia elèctrica que es genera des de les centrals nuclears per altres 
fonts d’energia. El Pla de l’Energia a Catalunya en l’horitzó de l’any 2010 preveia la 
seva substitució progressiva per centrals de gas de cicle combinat (Departament 
d’Indústria, Comerç i Turisme, 2002). El Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, 
d’acord en l’establert en el Pacte del Tinell,432 valorava la possibilitat de tancament de 
les centrals nuclears catalanes433, el foment de les polítiques d’estalvi i eficiència 

                                                                                                                                               
ambiental i la salut de la població externa a les instal·lacions de les centrals nuclears i que, al mateix 
temps, s’havia d’integrar dins d’un Pla de Protecció ambiental de Catalunya. Aquest havia de tenir 
l’autoritat i la capacitat er coordinar mitjans de prevenció, recursos de protecció, de salvament i de 
socorrisme de diversos organismes (Departament d’Indústria i Energia, 1981).  
431 El 2000 a la Secció 3ª de l’Audiència Provincial de Tarragona es va celebrar el judici per l’incendi de 
la central nuclear de Vandellós del 19 d’octubre de 1989. La sentència va exculpar a tots els acusats i va 
centrar la responsabilitat per l’accident en l’empresa que havia construït la central (Centre de Recursos 
per l’Ecologia Social, 2007). Es va trigar 3 anys (de 1991 a 1994) per retirar el combustible que es va 
traslladar a França. Els treballs de condicionament de l’espai no van estar enllestits fins al 2000 i s’hauran 
d’esperar 30 anys més per desmantellar-la (Adelantado, 2007). 
432 El Pacte del Tinell (2003) fou subscrit pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC) i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Alternativa (ICV-EUiA) amb 
l’objectiu d’accedir a un govern tripartit a la Generalitat de Catalunya. A l’acord s’incloïa un apartat 
destinat al disseny d’una nova política territorial i ambiental.  
433 Malgrat aquesta declaració d’intencions, en el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 es recull que 
la supervisió i control de les centrals corresponia al CSN que la competència sobre el tancament de les 
centrals nuclears era del govern espanyol i que la gestió dels residus nuclears corresponia a la Empresa 
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energètica i el foment de les energies renovables. Es plantejava un tancament progressiu 
al llarg dels anys 2022, 2024 i 2026, argumentant raons de caire econòmic (les centrals 
nuclears requereixen inversions molt quantioses amb períodes d’amortització molt 
dilatats, compensacions econòmiques importants als propietaris de la central i 
l’avançament de les inversions necessàries pel seu desmantellament), ambientals 
(l’augment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle), i d’adaptació de la xarxa 
elèctrica (els elevats costos de reconfiguració de la xarxa bàsica de gas i electricitat amb 
el conseqüent increment del preu de l’electricitat pels consumidors finals).  
 
Malgrat els riscos d’accidents nuclears denunciats pel moviment ecologista, l’aparent 
voluntat política pel seu tancament i la constatació de la seva inviabilitat econòmica,434 
el consum d’energia nuclear va continuar essent significativa (19,7% en dades de 2007) 
i les previsions es mantenien estables respecte a la potència elèctrica instal·lada i al 
consum d’energia primària, degut al manteniment de les centrals existents (Figura 37). 
 
Figura 37: Dades de seguiment del Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015. 
Consum d’energia primària (ktep) Energia Nuclear 
 

 2003 2006 2007 Revisió Pla de 
l’Energia 2015 

 
Consum 6.419,8 

 
5.927,0 5.280,3 6.369,2 

Percentatge 
sobre el total  

 

24,9% 22,5% 19,7% 23,6% 

 
Font: Full mensual dels principals indicadors de l’energia a Catalunya (ICAEN) a 19 
d’octubre de 2010435 
 
5.3.2.1.2 El procés de mobilització. Agents socials implicats 
 
La lluita reivindicativa antinuclear organitzada a Catalunya s’ha desenvolupat des d’una 
doble perspectiva: mobilitzacions organitzades a nivell del territori català conjuntament 
amb diverses entitats d’abast nacional i una sèrie de mobilitzacions de caràcter local, 
principalment a les comarques de Tarragona i Girona.  
 

                                                                                                                                               
Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA), empresa estatal pública (Departament de Treball i 
Indústria, 2005a).  
434 Segons Puig i Corominas (1990), la inviabilitat econòmica de les centrals nuclears és deguda a 
diversos factors: els problemes associats als continuats increments dels costos de construcció i 
manteniment i els problemes de disseny de les centrals nuclears i als problemes tecnològics que es 
generen cada vegada que es produeix una parada no programada. Tal i com recull Adelantado (2007), 
segons un informe de la Energy Information Administration de 2006, si es comparen tots els costos 
d’instal·lació, subministrament i manteniment de les diferents plantes generadores d’energia dels EUA i 
si es considera la seva vida útil a partir de 2015, el cost en dòlars del MW/h és molt més car amb plantes 
nuclears que amb els altres tipus de plantes: 53,1dòlars carbó, 52,5 dòlars gas natural, 55,8 dòlars eòlica, 
59,3 dòlars nuclear.  
435 ICAEN. Full mensual dels principals indicadors de l’energia a Catalunya: 
http://www20.gencat.cat/docs/icaen/03_Planificacio%20Energetica/Documents/Full%20mensual%20indi
cadors%20energetics%20Catalunya/Arxius%20full%20mensual%20indicadors/Full%20mensual%20indi
cadors%20energia%202010-10-18_pag2.pdf (consultat 03/10/2011).  
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Les mobilitzacions del moviment ecologista contra les centrals nuclears sorgeix de la 
voluntat popular des de les mateixes comarques que es van veure afectades per la seva 
implementació. Serà a Ascó i l’Ametlla de Mar on s’iniciaren els primers nuclis de 
resistència contra les centrals nuclears. Segons Garcia, Reixa i Vilanova (1979), la 
contestació popular es va orientar, en una primera fase, en recollir dades, informes, 
declaracions i articles de premsa que havien de servir per argumentar la propaganda 
oficial representada pel document Las centrals nuclears com a font d’energia elèctrica 
(1974). Les comunitats afectades reaccionaren amb dos documents: el primer promogut 
per la Comunitat de Veïns de l’Ametlla de Mar (COVEMAR) el setembre de 1975, 
elaborat pel departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona on 
s’exposen les conseqüències indirectes de les centrals nuclears previstes; i un segon 
treball elaborat pel Comitè Antinuclear d’Ascó i per la Comissió d’Apoderats de la 
Ribera d’Ebre (CARE) que plantejava la seva oposició a l’abastament d’aigües de 
l’Ebre als reactors que podrien inundar gran part de les terres agrícoles de la Ribera 
d’Ebre. Es reflecteix una denuncia implícita a la política nuclear i a la seva relació amb 
els aprofitaments hidràulics i energètic de l’Ebre amb les consegüents negatives pel 
medi i per l’agricultura de la zona. Altres organitzacions locals es sumaren al procés de 
protesta popular enfront les centrals nuclears: la Confraria Sindical de Pescadors de 
l’Ametlla de Mar, el Grup Antinuclear d’Ascó, la Cooperativa Agrària i l’Associació de 
Mestresses de Casa de l’Ametlla de Mar. Les diverses denúncies que a partir de la 
posada en marxa dels reactors nuclears sorgeixen per part de científics i mitjans de 
comunicació436 respecte a la contaminació de les zones on s’ubicaven les centrals 
nuclears foren el detonant de les mobilitzacions i protestes locals i de la seva extensió a 
la resta de Catalunya demanant la revisió dels reactors i la celebració d’un referèndum 
local amb l’objectiu de que la població pogués pronunciar-se sobre la seva acceptació o 
el seu rebuig. La primera mobilització popular es va produir el 25 de juliol de 1997 a 
Cubelles davant la central tèrmica per exigir la seva demolició. Posteriorment, el 28 
d’agost del mateix any s’organitza la primera manifestació antinuclear davant la central 
nuclear d’Ascó amb la participació d’unes 2.000 persones, convocades per la Comissió 
Mixta de la Ribera d’Ebre i recolzades pel CANC i les principals centrals nuclears.  
 
Les primeres mobilitzacions de caire general organitzades enfront l’energia nuclear a 
Catalunya a l’entorn de la creació de diverses organitzacions antinuclears el 1977: 
CANC, Col·lectiu de Periodistes Ecologistes i el TARA. El CANC va organitzar el 
març de 1978 la primera manifestació antinuclear conjuntament amb d’altres grups 
ecologistes a Barcelona. Hi van assistir més de 50.000 persones per sol·licitar una 
moratòria nuclear i la paralització del PEN. Posteriorment (juny de 1978), amb motiu de 
la Diada Internacional contra l’Energia Nuclear, més de 100.000 persones es van 
manifestar a Barcelona contra la nuclearització del país. Segons Vilanova (2006), el 
CANC al llarg de la dècada dels anys 80 del segle XX va ser l’eix vertebrador del 
moviment ecologista tant a Catalunya com a Espanya437 i Catalunya del Nord.438 La 
composició del CANC era molt diversa: va incorporar tant activistes a títol personal 
                                                 
436 El mes de juny de 1974 es va publicar un article a La Vanguardia en la que es denunciava la 
contaminació a la zona costera propera a la central nuclear de Vandellós i que provocava l’esterilitat de la 
vida marina. El maig de 1976 El Correo Catalán denunciava la localització d’isòtops radioactius a les 
zones marines properes al reactor.  
437 Amb col·laboració amb Greenpeace Internacional, Amics de la Terra i de la xarxa antinuclear WSF 
van participar en diverses accions de solidaritat amb els moviments antinuclears a València, Extremadura 
i Euskadi (Vilanova, 2006).  
438 El CANC va participar en les mobilitzacions contra la mineria d’urani a Osona i Catalunya del Nord i 
contra el reactor francès de Creys-Mlaville el 31 de juliol de 1977 (Vilanova, 2006).  
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com formacions d’extrema esquerra (Bandera Roja, Partit Socialista d’Alliberament 
Nacional (PSAN) i el col·lectiu Mientras Tanto). El BIEN va ser el mecanisme de 
comunicació que va servir per la divulgació de les activitats i mobilitzacions 
antinuclears i va ser l’element clau de coordinació dels diversos grups ecologistes que hi 
van participar.  
 
A finals dels anys 70 i principis dels 80 del segle XX el moviment de protesta contra 
l’energia nuclear comença a crear estructures de segon nivell mitjançant coordinadores i 
plataformes amb l’objectiu d’unificar esforços i tenir una més gran presència territorial. 
Aquest període es caracteritza per l’intent d’unificació del moviment antinuclear en tres 
grans fronts reivindicatius: antiurani, enfront els transports radioactius i contra la 
construcció de les centrals nuclears. El maig de 1979 es crea a les comarques gironines 
la CAMON en una reunió d’ajuntaments gironins afectats per l’explotació de mines 
d’urani.439 Aquest moviment a favor de la conscienciació enfront dels riscs de les mines 
d’urani s’insereix en el moviment antinuclear i tindrà una gran incidència en les 
mobilitzacions davant la constitució d’un consorci internacional per l’explotació del 
mineral radioactiu a les comarques gironines.440 Segons Vilanova (1981), les 
mobilitzacions varen comptar amb l’anàlisi científic que va donar consistència al 
discurs antinuclear per part de diversos especialistes que demostraven els efectes de les 
radiacions i l’impacte biològic dels gasos radioactius emesos per les mines d’urani. Les 
mobilitzacions van tenir un gran impacte a la comarca d’Osona mitjançant la 
coordinació de diversos grups que formaren el moviment antiurani i la col·laboració de 
l’Ajuntament de Vic: Comitè Antinuclear de la Vall del Ges, el Comitè Antiurani 
d’Osona i el Comitè Antiurani de Vic, organitzacions polítiques independentistes i 
nacionalistes. La CAMON, amb l’objectiu de donar contingut científic a les 
mobilitzacions, va crear una comissió tècnica assessora independent que elaborés un 
estudi científic i bibliogràfic que havia de servir d’instrument de reflexió per alertar dels 
perills de les mines d’urani a la zona.441 Les mobilitzacions es van estendre a la comarca 
de la Segarra, on existia a la zona de Calaf una explotació de lignits amb elevats índex 
de radioactivitat i a les Terres de l’Ebre a través de la Coordinadora de Defensa de les 
Terres de l’Ebre de caràcter antinuclear (Vilanova, 1981). La lluita reivindicativa i la 
justificació científica dels perills de l’extracció de l’urani va provocar que el 1981 
l’empresa Chevron Exploration abandonés el consorci per a l’exploració i explotació de 
minerals radioactius a Catalunya.  
 
El procés reivindicatiu de la dècada dels anys 80 del segle XX es caracteritza per les 
mobilitzacions puntuals i locals i pels intents d’unificació de la lluita antinuclear. Les 
diferents tendències i propostes d’estratègies dificultaran aquest procés però no 
impediran que de forma puntual es desenvolupin mobilitzacions unitàries com la Marxa 

                                                 
439 En aquesta reunió celebrada a Arbúcies el 26 de maig de 1979 hi assistiren els representants dels 
ajuntaments d’Amer, Bescanó, la Cellera de Ter, Osor, Sant Hilari Sacalm, Riudarenes i Santa Coloma de 
Farners (Vilanova, 1981).  
440 El Govern espanyol va aprovar, per raons dels interessos de la defensa nacional, la constitució d’un 
consorci internacional per l’explotació del mineral radioactiu. Aquest consorci format per la Junta 
d’Energia Nuclear, la ’Empresa Nacional de Uranio, la Promotora de Recursos Naturales i Chevron 
Ressources (pertanyent al Banc de Bilbao) podia disposar de les millors zones de reserva ecològica i 
agrícola per començar les prospeccions uraníferes (Vilanova, 1981).  
441 El resultat d’aquest treball fou la redacció de l’Informe CAMON-I (1981), elaborat per Pere Carbonell, 
Santiago Vilanova, Josep Puig i Oriol Cabré, que a les seves conclusions es posava de manifest que les 
mines d’urani eren un risc ecològic i biològic sobre la vegetació, l’avifauna i les persones.  



El procés d’inserció de l’ecologisme a la societat catalana 

 367

Antinuclear de Catalunya (25 de juliol de 1980),442 que va reunir a Ascó a unes 2000 
persones amb l’objectiu de demanar el tancament de les centrals nuclears d’Ascó i 
Vandellós, la prohibició de l’extracció d’urani i l’oposició al transport de material 
radioactiu.  
 
El paper dels científics en la lluita antinuclear ha estat fonamental per la consolidació de 
les mobilitzacions ciutadanes. En aquesta línia el GCTPFNN va desenvolupar una sèrie 
de manifestos i conferències orientades a promoure entre la societat civil el tancament 
de les centrals nuclears com ara la publicació del manifest “Per uns Països Catalans 
lliures de la nuclearització”443 (1981) en el context de la campanya “Contra l’ofensiva 
nuclear d’aquesta Generalitat. Visca la Terra” i la celebració de la I Conferència 
Catalana per un Futur sense Nuclears (1987),444 conferències que tindran continuïtat fins 
l’actualitat. La difusió d’un informe sobre la contaminació radioactiva del llit del riu 
Ebre al seu pas per les centrals nuclears d’Ascó realitzat pel GCTPFNN (15 d’octubre 
de 1989) i la presentació del llibre Les radiacions ionitzants i la salut,445 coordinat per 
Pere Carbonell i publicat pel Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS), va 
coincidir amb l’accident nuclear de la central de Vandellós I446 (19 d’octubre de 1989). 
Aquest accident reactiva la mobilització antinuclear que es concreta amb diverses 
mobilitzacions: 
 

- Acte a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona amb el lema “Tanquem 
les nuclears, la primera Vandellós!”, organitzat per l’Assemblea de Grups 
Alternatius (23 de novembre de 1989). 

- Assemblees populars als municipis de les rodalies de la central nuclear 
(com la que va tenir lloc a l’Ametlla de Mar el 27 d’octubre de 1989). 

- La vaga general a l’Ametlla de Mar (30 d’octubre de 1989). 
- Manifestació que va reunir a unes 10.000 persones davant la central nuclear 

de Vandellós (4 de novembre de 1989).447 
- Manifestacions de Barcelona que exigien la paralització definitiva de 

Vandellós I que van aplegar a unes 40.000 persones (26 de novembre de 
1989 i 6 de maig de 2000). 

- Talls de carreteres a les poblacions properes a la central (12 de febrer de 
2000). 

- Mocions de diversos ajuntaments de Tarragona i del Parlament de 
Catalunya.  

 
                                                 
442 Manifest final de la marxa antinuclear de Catalunya: 
 http://www.ub.edu/cres/catala/recursos_i_bbdd/man/manifest_14.pdf (consultat 24/10/2011).  
443 En aquest manifest es demanava: la paralització immediata de Vandellós I, que no s’iniciessin les 
centrals d’Ascó i Cofrents, la paralització de les obres de Vandellós I, la no realització dels projectes 
nuclears de Catalunya Nord i la derogació dels decrets que concedien a la transnacional Chevron 
l’explotació de minerals uranífers.  
444 La I Conferència Catalana per un Futur sense Nuclears es celebrà el 1987 amb l’objectiu de recollir 
diverses propostes que s’estaven desenvolupant a Europa per part dels col·lectius científics antinuclears, 
principalment de França i Anglaterra.  
445 En l’acte de presentació d’aquest llibre es va fer públic que més de 130 metges, físics i economistes es 
manifestaren el tancament definitiu de Vandellós (Puig, 1991).  
446 Un greu incendi va afectar a diversos sistemes vitals de la central i n’inutilitzà diversos mecanismes de 
seguretat que van posar de manifest una sèrie de deficiències tècniques, de disseny, de la xarxa de 
vigilància radioactiva, i d’incompliments administratius (Puig, 1991).  
447 Ecologistes en Acció. 20 aniversari de l’accident de Vandellós: 
 http://www.ecologistasenaccion.org/article15621.html (consultat 24/10/2011).  
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A partir del anys 90 del segle XX la lluita reivindicativa antinuclear es centra en dos 
fronts: per una banda, continua el procés de protesta puntual i de caràcter local davant 
les deficiències estructurals de les centrals nuclears i s’inicia un nou front de 
mobilització destinat a que les administracions públiques, representades pel CSN i el 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya augmentin el control de 
les inspeccions de les centrals nuclears i que s’iniciï el tancament definitiu dels reactors 
en funcionament en el territori català; i d’altra banda, amb una orientació pacifista, en 
ple conflicte bèl·lic al Golf Pèrsic i en el context del nou projecte del PEN, es va 
desenvolupar la campanya “Viure sense nuclears”448 que va presentar una Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) que va recollir unes 500.000 signatures449 amb l’objectiu 
d’assolir la renuncia a la generació nuclears d'energia elèctrica i el desmantellament de 
les 9 centrals nuclears en funcionament a Espanya.  
 
El context de crisi de confiança de l’energia nuclear a Europa en gran part a causa dels 
accidents de Txernòbil i Harrisburg, les denúncies que a Alemanya, Països Baixos i 
Dinamarca es produïen alertant dels riscos per a la salut de les persones, el problema 
dels residus, la falta de rendibilitat de les instal·lacions i una opinió pública cada vegada 
més crítica foren els factors determinants que van afavorir la intensificació de les 
campanyes internacionals d’oposició a l’energia nuclear comandades per Greenpeace 
amb el suport dels col·lectius ecologistes alternatius. A Catalunya es desenvolupen una 
sèrie de campanyes organitzades per organitzacions de segon nivell (plataformes 
federacions i coordinadores) que aprofitaven el dinamisme de les mobilitzacions 
antinuclears internacionals. En aquesta línia d’aprofitar les sinèrgies amb el moviment 
ecologista europeu s’organitzen a Catalunya una sèrie de campanyes de pressió als 
organismes internacionals i a la Generalitat de Catalunya que tenen al GCTPFNN com a 
entitat dinamitzadora: “No nuclearitzem el clima”450 (2000), “Nuclear sostenible? de 
cap manera”451 (2001), “Petició Europea contra la utilització d’armes radioactives”452 

                                                 
448 La campanya “Viure sense nuclears” va comptar amb la participació dels principals grups ecologistes i 
pacifistes com ara Greenpeace, DEPANA, la revista Integral, Casal de la Pau, MOC, Justícia i Pau, 
Associació Catalana per la Pau...  
449 La ILP que plantejava la campanya “Viure sense nuclears” proposava la renuncia a la generació 
nuclear d’electricitat i exigir al govern l’elaboració en el termini de sis mesos d’un pla de tancament i 
desmantellament de les centrals nuclears en funcionament al llarg de tot el territori espanyol.  
450 Aquesta campanya sorgeix davant la necessitat de pressionar als organismes internacionals que 
participaven a la Conferència de les Parts Signatàries del Conveni Marc sobre Canvi Climàtica a La Haia 
(novembre de 2000) i que significava el tancament dels acords que havien de definir les regles per la 
implementació del protocol de Kyoto. Estava formada per organitzacions ecologistes, institucions 
públiques, grups de recerca, departaments universitaris..., i tenia com a objectiu aturar la construcció de 
noves centrals nuclears, tancar les ja existents i que els organismes internacionals recolzessin polítiques 
d’inversió en energies netes i renovables.  
451 Davant la reunió de la Comissió sobre Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides (CDS-NU) 
que s’havia de reunir a Nova York (abril de 2001), diverses organitzacions ecologistes, pacifistes i dels 
drets humans varen protestar per la inclusió de l’energia nuclear en l’esborrany de l’agenda de la novena 
sessió de la Comissió.  
452 En el context de la lluita contra l’extracció i la utilització d’urani amb finalitats nuclears a Catalunya 
diverses organitzacions ecologistes van plantejar una petició a la UE per que es comprometés a evitar que 
fos tractat com una matèria radioactiva, evitar la seva dispersió a l’entorn, que no s’utilitzés com arma 
radioactiva i que s’iniciés un estudi sobre les seves conseqüències sanitàries, ecològiques, jurídiques i 
ètiques. Les 634.686 signatures recollides al llarg de la campanya van ser lliurades el 23 de març de 2007 
al Comissari Europeu d’Energia a Brussel·les coincidint amb el 50è aniversari del Tractat de 
l’EURATOM.  
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(2001) i “Petició Europea un milió de ciutadans i ciutadanes de la UE demanen la 
sortida de l’Energia Nuclear”453 (2001).  
 
Conjuntament a aquestes activitats de pressió als organismes internacionals i nacionals 
s’organitzen plataformes per demanar la supressió de l’energia nuclear, com ara la 
“Plataforma Catalana per un futur lliure de nuclears”454 i mobilitzar-se contra el (PEC) 
2006-2015.455 Aquest plantejava un nou model energètic basat en moderar l’increment 
del consum d’energia i l’aposta per les energies renovables. El Pla establia una 
estratègia gradual de tancament efectiu de les centrals nuclears catalanes a partir de 
2022 amb les menors repercussions ambientals i econòmiques, aprofitant la disminució 
progressiva de la producció nuclear, que passaria del 55,8% de la producció elèctrica el 
2003 al 34,8% el 2015. Des del moviment ecologista es va denunciar a través del 
“Manifest per una Nova Cultura de l’Energia a Catalunya”456 (2005) que el PEC 
contenia uns objectius en energies renovables poc ambiciosos i insuficients, que el 
calendari de tancament de les centrals nuclears catalanes és excessivament tardà i que es 
donava via lliure a la construcció d’entre 5 i 7 noves centrals tèrmiques de gas natural 
de cicle combinat. Greenpeace conjuntament amb d’altres organitzacions de la 
coordinadora “Tanquem les Nuclears – 100% d’Energies Renovables”457 (2006), 
aprofitant la revisió prevista del PEC 2008, van aportar dades sobre la necessitat 
d’establir un calendari de tancament de les centrals nuclears que encara estan en 
funcionament i fixar un termini màxim de 10 anys pel tancament de les centrals 
tèrmiques que funcionen amb carbó i de les de gas de cicle combinat. Malgrat els 
diversos accidents a les centrals nuclears i l’espectacular augment del preu de petroli, el 
                                                 
453 Aquesta campanya, que comptava amb el suport d’organitzacions ecologistes, sindicats i grups 
europeus, tenia com a objectius desenvolupar un pla de sortida a nivell europeu de l’energia nuclear, 
desenvolupar una estratègia comunitària d’estalvi d’energia i la potenciació de les energies renovables, i 
revocar el tractat de l’EURATOM que finançava l’energia nuclear a Europa mitjançant fons públics.  
454 En el marc de la XVIII Conferència Catalana per un Futur Sense Nuclears i Energèticament Sostenible 
(abril de 2004), es va plantejar la necessitat de proposar la creació de la Plataforma Catalana per un Futur 
Lliure de Nuclears. Aquesta plataforma denunciava el model energètic vigent a Catalunya que mantenia 
un sistema energètic centralitzat, poc eficient i basat en l’energia nuclear que impedia el desenvolupament 
de les energies renovables. Es demanava la creació d’una Comissió d’Informació Electro-Nuclear que 
havia d’estar formada per representants de la Presidència de la Generalitat, dels Departaments d’indústria 
i Treball, de Medi Ambient i Habitatge, de Sanitat, científics i tècnics independents (no vinculats a les 
empreses electro-nuclears), representants d’associacions crítiques amb l’energia nuclear, i representants 
del Consejo de Seguridad Nuclear. Les seves funcions havien d’informar sobre les qüestions referents al 
funcionament de les centrals nuclears a la ciutadania i la creació d’una Comissió Negociadora del 
Tancament definitiu de les Nuclears. 
 Kaosenlared.net. Neix la Plataforma catalana per un futur lliure de nuclears: 
 www.kaosenlared.net/noticia/neix-plataforma-catalunya-per-futur-lliure-nuclears (consultat 28/10/2011).  
455 Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015: www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/16%20-
%20Energia%20i%20Mines/Arxius/doc_67117973_1.pdf (consultat 03/10/2011).  
456 El Manifest per una Nova Cultura de l’Energia a Catalunya va ser impulsat per Ecologistes en Acció 
de Catalunya, EUROSOLAR i Greenpeace: www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/16%20-
%20Energia%20i%20Mines/Arxius/doc_67117973_1.pdf (consultat 03/09/2011)  
457 La campanya “Tanquem les Nuclears-100% d’Energies Renovables” sorgeix a l’entorn del vintè 
aniversari de l’accident nuclear de Vandellós I (1986) i del fet de que no s’havien implementat mesures 
correctores que ajudessin a evitar la repetició d’un nou accident. Les organitzacions impulsores de la 
campanya (Ecologistes en Acció, Greenpeace, Associació Una Sola Terra, Confederació General del 
Treball-Catalunya (CGT-Catalunya), Dia de la Terra, EUROSOLAR...) van desenvolupar una sèrie 
d’activitats orientades a donar difusió de les informacions no recollides pels mitjans de comunicació que 
afavorien els interessos del lobby nuclear, activitats de formació per promoure les energies renovables, 
obrir el debat nuclear a Internet, i la realització de campanyes periòdiques sobre els perills de les nuclears 
i en defensa de les energies alternatives: http://www.tanquemlesnuclears.org/index.html (consultat 
03/09/2011).  
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Departament d’Economia i Finances va orientar la seva política energètica a través de 
l’elaboració del document “Prospectiva Energètica de Catalunya al 2030 
(PROENCAT)”458 i l’establiment d’un grup d’experts que havien d’assessorar en les 
estratègies a seguir. Des de Greenpeace es va denunciar la falta de participació de les 
organitzacions ecologistes en el procés de presa de decisions en la definició de la 
política energètica que recollia el PROENCAT 2030 i el fet de que no incorporava la 
seva proposta de tancament definitiu de les centrals nuclears el 2015. La incorporació de 
les xarxes socials en la mobilització ecologista es concreta en diverses campanyes 
orientades a difondre la necessitat del tancament de les centrals nuclears i la potenciació 
de les energies renovables com ara la campanya “yosoyantinuclear.org” (2008) 
organitzada per Greenpeace. Aquesta campanya tenia com a objectiu principal la 
mobilització social a la xarxa mitjançant la invitació als internautes a convertir-se en 
videoactivistes antinuclears, així com la difusió d’informes i pel·lícules que difonien la 
inviabilitat de l’energia nuclear i la incorporació d’organitzacions459 i de la ciutadania a 
la campanya.  
 
Les contínues fuites i averies a les centrals nuclears de Vandellós i d’Ascó que es van 
produir a partir de la primera dècada del segle XXI van impulsar la intensificació de les 
mobilitzacions de caràcter local per part del moviment ecologista i la seva interacció 
amb els municipis afectats i els partits polítics, en un context marcat pel debat del 
tancament de les centrals nuclears previst en el PEC 2006-2015. Les fuites d’aigua 
aparegudes en el sistema terciari de refrigeració va fer avançar a l’Associació Nuclear 
Ascó-Vandellós (ANAV)460 una aturada programada al reactor nuclear de Vandellós 2 
el 25 d’agost de 2004 i va reobrir la polèmica sobre la viabilitat de l’energia nuclear i 
del paper del CSN461 en el control de la seguretat de les centrals nuclears. A partir 
d’aquest incident la mobilització enfront l’energia nuclear afavoreix el debat sobre el 
model energètic que s’ha d’implementar a Catalunya en el que s’enfrontaran interessos 
molt oposats: per una banda el moviment ecologista, els municipis afectats i una part de 
la representació política parlamentària; i d’altra banda les companyies elèctriques i una 
gran part de sector empresarial, recolzats per alguns dels partits polítics més favorables 
a l’energia nuclear. 
 
Els diversos incidents produïts a les centrals nuclears de Vandellós i Ascó al llarg de 
2004 i 2005 van provocar que des del moviment ecologista, organitzacions com 
Greenpeace, la CANC i Ecologistes en Acció desenvolupessin accions puntuals de 
protesta davant la seva falta de seguretat amb la col·laboració d’entitats locals com la 
PDE, la Plataforma per la Defensa del Territori de Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant. 
Les principals accions reivindicatives tenien en comú la denúncia puntual davant els 
greus problemes de seguretat de les centrals nuclears de Vandellós i Ascó i la 
possibilitat de que s’implementés a la zona un magatzem de residus nuclears: 

                                                 
458 Prospectiva Energètica de Catalunya al 2030 (PROENCAT): 
http://www20.gencat.cat/docs/economia/Documents/Articles/Arxius/doc_28768825_1.pdf (consultat 
03/09/2011).  
459 Es van incorporar a la campanya, entre d’altres, organitzacions ecologistes i pacifistes com ara 
Ecologistes en Acció, Amics de la Terra, ADENEX, Acció Ecologista-Agró i Fundació per la Pau.  
460 ANAV és una associació constituïda per les companyies elèctriques Endesa i Iberdrola per gestionar 
les centrals nuclears catalanes.  
461 El CSN va qualificar l’incident com a nivell 2 en l’Escala Internacional de Successos Nuclears 
(International Nuclear Event Scale,INES), fet que va provocar que Greenpeace i Ecologistes en Acció 
reclamessin que l’incident es considerés com de nivell 3, a causa de la la gravetat de l’incident (Sabaté, 
Basora i Romero, 2006).  
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- Coincidint amb l’avançament de l’aturada programada del reactor nuclear 

de Vandellós 2 a l’agost de 2004 i el 19è aniversari de l’accident de 
Txernòbil, activistes de Greenpeace van tancar simbòlicament i de forma 
pacífica la central nuclear el 26 d’abril de 2005 (Sabaté, Basora i Romero, 
2006).  

- El maig de 2006 Greenpeace va presentar un informe en el que es 
denunciava que la central d’Ascó I va ser la central amb més incidències 
d’Espanya, amb un total de 17 (Sogues, X3EA, 2007).  

- La Plataforma per la Defensa del Territori de Vandellós i l’Hospitalet de 
l’Infant va denunciar en una assemblea veïnal celebrada a l’octubre de 
2005 la ubicació a Vandellós el magatzem estatal de residus nuclears d’alta 
activitat que ENRESA pretenia construir abans de 2008462 (Sabaté, Basora i 
Romero, 2006).  

- La detecció de partícules radioactives a la central nuclear d’Ascó I a l’abril 
de 2008 i el fet de que el CSN considerés l’incident amb el nivell 2 en 
l’escala INES de successos nuclears va provocar la denúncia per part de la 
CANC i Greenpeace enfront Endesa i Iberdrola de posar per davant els 
interessos econòmics per sobre de la seguretat (Sogues, 2010).  

 
Segons Sabaté, Basora i Romero (2006), a les mobilitzacions organitzades per les 
organitzacions ecologistes s’hi van sumar les accions de denúncia que dels diversos 
ajuntaments de la zona a través de l’Agrupació de Municipis Afectats per Centrals 
Nuclears (AMAC) que van fer públic un comunicat a l’abril de 2005 que contenia els 14 
requeriments pendents de resolució a les àrees nuclears arreu del territori espanyol i en 
el que es denunciaven les carències en matèria de seguretat nuclear i el dret a la 
participació dels municipis i els agents socials locals en la presa de decisió en matèria 
nuclear i en l’elaboració i gestió del Pla de Residus radioactius. El paper dels partits 
polítics en les mobilitzacions enfront els problemes derivats de la falta de seguretat de 
les centrals nuclears a Catalunya ha tingut nivells desiguals d’actuació en funció de la 
proximitat territorial als conflictes: d’una banda, mitjançant el recolzament des de la 
política local de les mobilitzacions promogudes pel moviment ecologista a través de 
l’AMAC, que va ser molt activa en la lluita reivindicativa local; i d’altra banda, des de 
la perspectiva de la política parlamentària, centrant el debat des de dos àmbits 
d’actuació: plantejant reformes puntuals en els casos concrets en que es produïen greus 
problemes en la seguretat de les centrals nuclears463 i promovent un debat més de fons 
respecte al futur de l’energia nuclear.464  
                                                 
462 La plataforma va enviar a regidors i grups polítics dels ajuntaments de l’Ametlla de Mar, Tivissa, 
Pratdip i Mont-roig del Camp una instància perquè expressessin la seva opinió sobre la possibilitat 
d’instal·lar el magatzem a Vandellós (Sabaté, Basora i Romero, 2006).  
463 En aquesta línia es poden citar les propostes a càrrec d’Iniciativa per Catalunya-els Verds (ICV) de 
reforma del CSN el 2004, la demanda de retirada de l’autorització de reprendre l’activitat de la central de 
Vandellós 2 després d’efectuar cinc aturades el 2006, o la petició de cessament del màxim responsable de 
la central nuclear d’Ascó per part del PSC a causa de la fuita radioactiva i les diverses aturades produïdes 
al llarg de 2007 (Sogues, 2010).  
464 Des dels partits polítics s’han plantejat diversos debats parlamentaris en els que s’ha posat de manifest 
de plantejar-se el futur de l’energia nuclear, com és el cas de la petició d’ICV de que es creés una 
comissió d’investigació de l’impacte ambiental, social i econòmic de les centrals nuclears catalanes el 
2007 (Sogues, X3EA, 2008) o el debat que es va desenvolupar al llarg de les negociacions per l’aprovació 
del Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 en el que el PSC, ICV i ERC van aprovar una moció en que 
s’inclogués l’aplicació de mesures per avançar en el tancament de les tres centrals nuclears catalanes 
(Sabaté, Basora i Romero, 2006).  
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5.3.2.2 Les mobilitzacions enfront d’altres fonts d’energia: gas natural i energia tèrmica 
 
5.3.2.2.1 Anàlisi de la problemàtica ambiental 

 
L’activitat del gas natural a Catalunya es consolida a partir de la constitució a Barcelona 
de l’empresa Gas Natural SA (1965), formada per Catalana de Gas i Electricitat SA 
(CGE), EXCON, Banco Hispano Americano, Banco Urquijo i Banco Popular Español. 
El seu objectiu era importar gas natural de Líbia i, posteriorment d’Algèria, construint 
una planta de regasificació al port de Barcelona i una xarxa comercial a la zona. Per 
facilitar i rendibilitzar el transport del gas es constitueix la Sociedad Naviera de 
Productos Licuados SA (1965) que construeix el primer vaixell metaner (1968) que 
tindrà assignat el tràfic amb Líbia.465 L’Empresa Nacional del Gas (ENAGAS) serà 
l’instrument per l’adquisició, tant a nivell del territori espanyol com internacional del 
gas natural (Departament d’Indústria i Energia, 1981). El procés d’expansió i 
d’inversions en infraestructures del gas natural a Catalunya es consolidarà amb la 
signatura del “Protocolo de intenciones para el desarrollo del gas en España” (1985) 
entre el Ministerio de Industria i les societats del sector que comportarà l’augment de la 
xarxa de distribució i la progressiva implementació del gas natural arreu de Catalunya.  
 
Segons el document publicat per la Generalitat de Catalunya (2010), Estratègia per al 
desenvolupament sostenible de Catalunya 2026.cat, a Catalunya s’ha desenvolupat un 
model energètic caracteritzat per una elevada dependència dels mercats exteriors, força 
condicionats per factors geopolítics complexos i difícils de preveure en un context d’una 
economia globalitzada que tindrà una forta repercussió en l’activitat socioeconòmica a 
escala local. Aquesta dependència es va consolidar amb la inauguració del gasoducte 
Magreb-Europa (1996), amb un recorregut que anava des dels jaciments del Marroc, 
l’estret de Gibraltar, fins Espanya i Portugal. Un model de transport i emmagatzematge 
al que es va oposar el moviment ecologista per considerar-lo insostenible a causa dels 
costos ambientals de transport dels metaners, les grans infraestructures que es necessiten 
pel emmagatzematge de gas liquat als ports del Mediterrani, l’impacte ambiental de les 
xarxes de distribució, i la falta de seguretat del gasoducte marí.  
  
Tal i com apunten García, Reixac i Vilanova (1979), el PEN 1978-1987 preveia que el 
1987 el 5,3% de l’abastiment energètic s’havia de cobrir pel gas natural com alternativa 
al petroli. Els objectius fixats el 1976 plantejaven que hauria de cobrir l’11% del 
consum al 1985. S’establien com a objectius prioritaris la consolidació, l’ampliació i el 
perfeccionament de la infraestructura necessària: xarxes de gasoductes, dipòsits 
d’emmagatzematge i distribució industrial i domèstica.  
 
L’aposta per l’opció nuclear va provocar que les principals empreses del sector del gas 
natural que operaven a Catalunya (ENAGAS, SEDIGAS i Catalana de Gas i 
Electricitat) pressionessin amb l’objectiu d’obtenir una més gran quota de mercat 
argumentant que es tractava d’una font d’energia menys contaminant (García, Reixac i 
Vilanova, 1979). Des del moviment ecologista es va denunciar que els interessos 
econòmics de les grans empreses del sector energètic i dels banc i caixes d’estalvi van 

                                                 
465 Gas Natural SA, filial de Catalana de GAS 1, va signar un contracte amb Líbia el 1965 per una durada 
de 15 anys prorrogables que consistia en la importació de 1.000 milions de m3/any de gas natural que, un 
cop liquats, serien transportats per vaixells criogèniques a una terminal de recepció, regasificació i 
emmagatzematge, situada a la zona franca de Barcelona (Departament d’Indústria i Energia, 1981).  
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tenir una influència fonamental en l’opció per l’energia nuclear i el gas natural deixant 
de banda les fonts d’energia local: 
 

“En el cas de Catalunya, aquesta marginació és més escandalosa atès que, 
malgrat les importants reserves de les conques carboníferes de Calaf i 
Fígols, aquest combustible solament va suposar un 1,7% del consum final 
d’energia el 1975, mentre que el 1968 havia significat un 6,3%. Les grans 
inversions tecnològiques han anat destinades a Catalunya al gas natural i a 
l’energia nuclear, abandonant tot el que podia aportar-nos fonts energètiques 
pròpies, de costos de producció més reduïts, major capacitat d’oferir llocs de 
treball més coneguda” (García, Reixac i Vilanova, 1979:88). 

 
El PEN 1978-1987 preveia la utilització del gas natural en les centrals tèrmiques per 
raons relacionades amb la regulació del sistema de gas naturals i per disminuir la 
contaminació en àrees densament poblades, i en circumstàncies climatològiques 
adverses (Departament d’Indústria i Energia, 1981).  
 
A partir de la dècada dels anys 90 del segle XX es consolida aquest model energètic 
basat en la inversió privada i la dependència exterior en el d’un progressiu procés 
d’internacionalització i de liberalització del mercat del gas a Espanya. Aquest procés 
d’internacionalització de les activitats de la nova companya Gas Natural SGD SA 
(1991) es concretarà a través d’inversions a Argentina (1992), Brasil (1997), Colòmbia 
(1998), Mèxic (2000), Itàlia (2002), Puerto Rico (2003), França (2005)... La publicació 
de la Ley de Hidrocarburos (1988) significarà l’inici de la liberalització del sector del 
gas i de la comercialització de l’electricitat (2000) a Espanya, així com l’inici de les 
activitats de generació d’electricitat amb cicles combinats de gas.466  
 
El PEC en l’horitzó de l’any 2010 plantejava la necessitat de donar resposta a la 
previsió de creixement de la xarxa bàsica necessària per la regasificació d’alimentació 
del sistema, els emmagatzematges estratègics i les connexions internacionals que havien 
d’incloure les següents infraestructures en l’horitzó 2005-2010 (Departament 
d’Indústria, Comerç i Turisme, 2002): 
 

- Plantes de regasificació: augmentar la capacitat de regasificació de la planta 
de Barcelona, tenint en compte que les antigues centrals elèctriques de Sant 
Adrià del Besòs havien de deixar de funcionar a partir de 2006.  

- Gasoductes de la xarxa bàsica: augmentar la capacitat de compressió a 
l’Arboç i Tivissa, duplicar el gasoducte Barcelona-l’Arboç-Tivissa, 
construir el gasoducte França-Barcelona a 80 bar, desenvolupar altres 
gasoductes de la xarxa bàsica segons les necessitats de la xarxa secundària 
de transport de gas natural a Catalunya. 

- Emmagatzematge: construcció abans del 2005 a Riudoms (Baix Camp) 
- Xarxa de transport secundària: construcció dels gasoductes Subirats-Òdena, 

Castellnou-Tamarit de Llitera, Vic-Sant Vicenç de Torelló, Montmeló-Sant 
Celoni-Maçanet de la Selva, la Roca del Vallès-Argentona, Mataró-Canet 
de Mar, Vilablareix-Palol de Revardit, Palol de Revardit-Serinyà.  

 
  
                                                 
466 Aquesta aposta per la generació d’electricitat amb cicles combinats a gas va comportà la construcció 
de les centrals tèrmiques de cicle combinat de Sant Adrià del Besòs (2008) i del port de Barcelona (2008).  
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Figura 38: Actuacions més rellevants a dur a terme en infraestructures gasistes en 
l’horitzo de l’any 2010 previstes al Pla de l’Energia a Catalunya en l’horitzó de 
l’any 2010 
 

 
 
Font: Departament d’Indústria, Comerç i Turisme (2002:359)  
 
El Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 (Departament de Treball i Indústria, 2005a) 
preveia la necessitat de coordinar la planificació de les infraestructures elèctriques de 
generació amb les infraestructures de gas natural, ja que la generació prevista en règim 
ordinari s’havia d’alimentar amb gas natural. Un dels eixos bàsics de pla feia referència 
a la potenciació de la interconnexió a través d’un gasoducte des de Catalunya amb 
França, afavorint l’entrada de gas procedent del Magreb i dels països productors den 
centre d’Europa i de la potenciació de les mesures establertes en el Pla de l’Energia a 
Catalunya en l’horitzó de l’any 2010 (Figura 38). Aquest creixement de la xarxa de 
distribució de gas natural a Catalunya es justificava per l’increment de la seva utilització 
en la generació d’energia elèctrica, que havia de passar d’un 19,7% el 2003 a un 42,13% 
el 2015 (Departament de Treball i Indústria, 2005a).  
  
La centrals tèrmiques han estat motiu de mobilitzacions i de denúncies per part del 
moviment ecologista degut a l’elevat grau de contaminació i del risc potencial que 
significa un model de generació d’energia basat en la utilització de combustibles fòssils, 
amb les conseqüències ambientals que comporta: augment de la temperatura ambiental 
que afecten al microclima local, emissió de diòxid de carboni, metalls pesants, 
contaminació de les aigües, emissió de gasos que afavoreixen l’efecte hivernacle...  
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L’entrada en funcionament de les centrals tèrmiques de Cercs (1971) i de Cubelles 
(1979) va potenciar un model de producció d’energia basada en la combustió de 
combustibles fòssils: el carbó en el cas de Cercs i el gasoil en el de Cubelles. La 
creixent oposició per part de les diverses plataformes socials i de les administracions 
locals, les diverses anomalies en el seu funcionament,467 la seva baixa rendibilitat, van 
provocar un canvi d’orientació del sector energètic envers les centrals tèrmiques de cicle 
combinat amb gas natural. A partir de 1999 van augmentar les peticions d’empreses per 
instal·lar noves Centrals Tèrmiques de Cicle Combinat (CTCC) a Catalunya amb 
l’objectiu de donar resposta a la creixent demanda d’energia elèctrica, principalment a 
les zones de l’àrea metropolitana de Barcelona, Tarragona i Girona. Un procés que va 
tenir una forta oposició per part d’organitzacions ecologistes i dels ajuntaments afectats 
que han paralitzat o ajornat la seva implementació davant l’impacte ambiental que 
podien provocar i la desconfiança generada pels arguments que des de les companyies 
elèctriques i les administracions públiques es presentaven per defensar els diversos 
projectes: la necessitat de donar resposta a la creixent demanda d’energia elèctrica per 
part de la indústria i el sector turístic, millorar el servei existent o la generació 
d’ocupació en zones rurals amb poca presència industrial.  
  
5.3.2.1.2 El procés de mobilització. Agents socials implicats  
 
El PEN 1978-1987 va promoure la creació de grans infraestructures de distribució gas 
natural a l’entorn de dos eixos (Barcelona-València i Barcelona-Irún), que havien de 
significar un gran desenvolupament industrial a les comarques de Tarragona i la seva 
dinamització econòmica. Aquest model significava la conversió de les zones agrícoles 
tradicionals en zones industrials amb el consegüent impacte ambiental, social i 
econòmic, fet que va provocar que el moviment d’oposició a la construcció de grans 
infraestructures d’emmagatzematge i distribució de gas natural i de potenciació de 
centrals tèrmiques, s’iniciés principalment a les comarques de Tarragona. García, 
Reixac i Vilanova (1979) recullen les primeres mobilitzacions que es van desenvolupar 
al llarg dels anys 70 del segle XX a les comarques de Tarragona i que comencen quan 
Unió de Pagesos (UP) denúncia a ENAGAS pel procés d’expropiació de les terres 
agrícoles i pels desequilibris territorials que provocava la concessió administrativa del 
projecte. A aquesta denúncia s’afegeixen les al·legacions que es presenten per part de la 
CARE. Les mobilitzacions dels pagesos de Bonastre van paralitzar les obres del 
gasoducte Barcelona-València denunciant els greus efectes ecològics del projecte i els 
perjudicis que per l’agricultura significava el model energètic català que havia 
concentrat a les comarques de Tarragona gran part de la producció d’energia de 
Catalunya: 
 

“Els afectats al·legaren que els gasoductes venen a complicar, encara més, 
els perills ecològics i la marginació agrícola d’unes comarques afectades per 

                                                 
467 En el cas de la central tèrmica de Cercs Ecologistes en Acció i Alternativa Verda van denunciar greus 
errades en els sistemes de seguretat de la central i la falta d’acompliment de les directives de la UE. La 
central tèrmica de Cubelles, ubicada en el litoral, va ser acusada per part de les organitzacions ecologistes 
de contaminar amb el sofre del combustible que utilitzava i d’alterar la fauna marina a causa de les aigües 
calentes que abocava al mar. 
Central Tèrmica de Cubelles: 
http://territori.scot.cat/cat/notices/central_tErmica_de_cubelles_2005_745.php (consultat 29/10/2011).  
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les nuclears, la petroquímica, els transvasaments, els pantans i les torres 
d’alta tensió” (García, Reixac i Vilanova, 1979:91). 

 
Una altre front d’oposició i de mobilitzacions el va provocar la construcció de 
l’etilenoducte que havia d’unir l’empresa EMPETROL de la Pobla de Mafumet amb el 
complex industrial de Martorell mitjançant un gasoducte que es preveia que transportés 
un cabdal de 280.000 tones d’etilè a través d’una conducció que transcorria paral·lela a 
les autopistes A-7 i A-2 i molt a prop de poblacions com Vilafranca del Penedès amb el 
conseqüent perill pels seus habitants.468 Les accions d’oposició a la construcció del 
gasoducte es van iniciar quan un grups de pagesos de Sant Llorenç d’Hortons i de 
Gelida impedien la continuïtat de les obres de l’etilenoducte (1976).  
 
Segons Gómez i Gener (2006), la majoria de les plataformes reivindicatives es 
desenvolupen a les comarques de Tarragona, on es concentrava el 2006 el 73% de 
l’energia produïda a Catalunya. En el cas de la Plataforma per a la Defensa del Territori 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant aquesta va sorgir com a conseqüència del 
projecte de construcció de la central tèrmica planificada en aquests municipis i que 
agrupava a diversos col·lectius afectats per l’impacte social, ambiental i econòmic de la 
seva construcció. En molts casos aquestes plataformes han comptat amb la col·laboració 
de grups ecologistes que tenen un àmbit d’actuació territorial més ampli (Plataforma per 
la Defensa de l’Ebre o Xarxa al Vent), d’organitzacions d’àmbit català (Alternativa 
Verda o GEPEC), pel conjunt d’Espanya amb delegacions territorials a Catalunya 
(Ecologistes en Acció), o d’abast internacional (Greenpeace). En el cas de les 
mobilitzacions contra la central tèrmica de Vandellós i de l’Hospitalet de l’Infant van 
comptar amb estudis d’impacte elaborats per científics i universitats.469  
 
Les mobilitzacions contra les infraestructures de distribució de gas natural i les centrals 
tèrmiques a les comarques tarragonines es van caracteritzar per la diversitat d’accions: 
reivindicacions puntuals en el mateix territori on es plantejava la construcció de les 
infraestructures objecte de denúncia, activitats de protesta que traslladaven l’acció a les 
capitals on es prenien les decisions polítiques, la diversitat temàtica de les 
mobilitzacions (incorporant en el cas de les organitzacions de Tarragona la problemàtica 
nuclear i la hidrològica) i la implicació dels ajuntaments afectats (Vandellós i 
l’Hospitalet de l’Infant) mitjançant la presentació d’al·legacions als projectes presentats 
per les empreses del sector de l’energia. En l’àmbit de les accions directes en el propi 
territori destaquen les que van aplegar a 2.500 i 4.000 persones el 25 de juliol i 7 
d’agost de 1977 davant la central tèrmica de Cubelles demanant la seva demolició, la 
marxa lenta de vehicles que es va desenvolupar a la central tèrmica de Vandellós i 
l’Hospitalet de l’Infant demanant la paralització de les obres el 2 de desembre de 
2001470 i la manifestació contra la construcció d’aquesta mateixa central tèrmica l’agost 

                                                 
468 L’11 de juliol de 1978 es va produir un accident provocat per un camió amb una càrrega de propilè 
liquat al terme municipal d’Alcanar (Montsià) que va provocar 243 morts i més de 300 ferit greus.  
469 A les al·legacions presentades per la Plataforma de Defensa del Territori de Vandellós i l’Hospitalet de 
l’Infant (2002) van comptar amb un estudi realitzat pel Grup de Recerca Ambiental del Departament 
d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili que posava en dubte tant l’avantprojecte com de 
l’estudi d’impacte presentat pel Departament d’Indústria.  
Al·legacions a l’avantprojecte i a l’estudi d’impacte ambiental de la tèrmica de L’Hospitalet de l’Infant: 
 www.oocities.org/plataformvande/alegacions.htm (consultat 30/11/2011).  
470 En aquesta marxa la protesta va incloure altres reivindicacions ambientals d’actuacions públiques que 
afectaven a les Terres de l’Ebre: el Pla Hidrològic, que havia de posar en marxa els transvasament per 
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de 2002.471 Algunes de les mobilitzacions es van desplaçar a les ciutats on l’impacte 
mediàtic podia tenir més ressò com la concentració que es va organitzar el 21 de 
desembre de 2002 davant la seu de l’empresa Gas Natural de Barcelona.  
 
Segons Saladié (2004a), a principis del segle XX es multipliquen les demandes de 
construcció de centrals tèrmiques de cicle combinat a la província de Tarragona per part 
de diverses empreses privades basant-se en l’argument que les ciutats de Reus i 
Tarragona havien patit el 2002 un augment del temps d’interrupció dels 
subministrament elèctric respecte del 2001 i que amb les infraestructures elèctriques que 
es disposaven en aquells moments era impossible satisfer la demanda d’energia 
elèctrica. El moviment d’oposició que es genera davant aquest increment de la 
construcció de centrals tèrmiques comporta que dels diversos projectes presentats, tant 
sols els de les empreses Endesa i Tarragona Power poguessin posar en marxa el 2003 
dues centrals de 400 MW al polígon petroquímic de Tarragona.472 Segons Jordi (2006a), 
aquestes mobilitzacions van impedir o ajornar la construcció de noves CTCC com en el 
cas de la proposta de Fecsa-Endesa de substituir l’antiga central tèrmica de Cubelles (el 
Garraf), construïda el 1979 en una zona propera als nuclis urbans de Cubelles i de 
Cunit, per dues de cicle combinat que havien de funcionar amb gas natural i que, amb 
una producció de 800 MW, podria evitar els efectes contaminats de l’antiga central, que 
funcionava a base de gasoil.473  
 
La mobilització ecologista es va estendre a d’altres territoris en els que es plantejaven la 
construcció de noves centrals tèrmiques de cicle combinat de Gas Natural com ara les 
de Barcelona i Sant Adrià del Besòs. En el cas del port de Barcelona, el consorci 
portuari, format per la Generalitat, l’Estat espanyol, els ajuntaments de Barcelona i del 
Prat de Llobregat i associacions empresarials i sindicats eren partidàries d’aquest nou 
projecte energètic per tal de garantir el subministrament elèctric al llarg del procés de 
millora i d’ampliació de les seves infraestructures. La Plataforma Ciutadana Contra la 
Central Tèrmica de Cicle Combinat al Port de Barcelona,474 Greenpeace i Ecologistes 

                                                                                                                                               
portar aigua a l’àrea de Barcelona i contra el Consell Nuclear davant la fuita d’àcid bòric que s’havia 
produït a la central nuclear de Vandellós (setembre de 2001).  
471 La manifestació s’emmarcava dins de la campanya d’informació ciutadana que la Plataforma per la 
Defensa del Territori va desenvolupar amb l’objectiu de denunciar que la central tèrmica es projectava 
construir emetria fins a 2.390 tones d’òxid de nitrogen a l’any, principal substància causant de la boira 
tòxica amb greus efectes per la salut i, al mateix temps, els interessos econòmics que havien en la seva 
construcció ja que amb les instal·lacions ja existents a Tarragona i Sant Adrià del Besòs ja s’assolia la 
potència de 2.400 Mw requerida pel Pla de l’Energia de Catalunya per l’any 2010.  
Manifestació contra la central tèrmica de Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant: 
 www.lamalla.cat/medi_ambient/sostenibilitat/article?id=56418 (consultat 30/11/2011).  
472 Segons Saladié (2004a), l’empresa ENRON es van proposar la instal·lació de diverses CTCC arreu de 
la província de Tarragona: la proposta d’instal·lació d’una CTCC a Móra la Nova (Ribera d’Ebre) el 
2001va ser rebutjada pel Parlament de Catalunya arran de les mobilitzacions en contra que va suscitar, la 
demanda de l’empresa Gas Natural per instal·lar una CTCC a l’Hospitalet de l’Infant el 2001va quedar en 
suspens davant la pressió de grups ecologistes com la Plataforma per la Defensa del Territori de 
Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant i del GEPEC.  
473 La forta oposició de l’ajuntament de Cubelles (que va demanar l’eliminació de la qualificació del seu 
terme municipal com a zona energètica) i de la Plataforma per a la Defensa del Medi Ambient de Cunit i 
Cubelles, va paralitzar el projecte, que no estava inclòs en el PEC 2006-2015 (Jordi, 2006a).  
474 Aquesta plataforma va comptar amb la participació de diverses organitzacions ecologistes d’arreu de 
Catalunya i de majoria d’associacions de veïns i veïnes de Barcelona i del Prat de Llobregat. Un total de 
111 entitats van donar suport al Manifest contra la Central Tèrmica del port de Barcelona (17 de 
novembre de 2005).  
Manifest contra la Central Tèrmica del port de Barcelona: 
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en Acció, entre d’altres entitats ecologistes, van considerar que la Generalitat havia 
incomplert el seu compromís de subordinar la construcció de la central tèrmica als 
objectius del Pla Energètic de Catalunya 2006-2015 i de incloure un Pla Eòlic coherent 
amb els objectius de Kyoto. La primera mobilització es va produir el desembre de 2004 
a càrrec de la Plataforma Ciutadana Contra la Central Tèrmica de Cicle Combinat al 
Port de Barcelona amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de Barcelona, 
mitjançant una protesta davant la Plaça de Sant Jaume en la que es demanava la retirada 
del projecte per la negativa incidència que podia tenir per la salut de la població.475  
 
A finals de 2005 l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs i FECSA-ENDESA van signar 
un conveni per construir una central tèrmica de cicle combinat de gas natural, substituint 
l’antiga central de cicle convencional, construïda el 1970 i enderrocada el 2007. La 
nova planta podia ser alimentada amb gas natural i en cas de necessitat amb fuel. 
Ecologistes en Acció va presentar 20 al·legacions al projecte de construcció de la nova 
central tèrmica, basant-se en que la justificació i potència es feien sense tenir en compte 
que es tractava d’una zona afectada per greus problemes de contaminació en la que els 
municipis de la zona del Nord del barcelonès superaven el límits legals en òxids de 
nitrogen i partícules potencialment perilloses per la salut humana, segons constava en el 
propi llistat que havia publicat el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
(DMAH).476 D’altra banda, a l’escrit d’al·legacions presentat per Ecologistes en Acció 
es posava en dubte la justificació de que la construcció de la nova central tèrmica obeïa 
a la necessitat de donar resposta a l’elevada demanda d’electricitat de la zona de 
Barcelona ja que Catalunya comptaria cap a l’any 2010 amb 15 unitats de cicle 
combinat en funcionament, que significava una potència superior al 50% respecte a la 
de 2003. Aquest projecte entrava en contradicció amb els objectius de reducció 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle que plantejava el Protocol de Kioto. Malgrat 
les mobilitzacions i l’acció reivindicativa del moviment ecologista la Dirección General 
de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria y Comercio va donar 
l’autorització administrativa per la seva construcció (maig de 2008). A banda de la 
problemàtica ambiental que significava el projecte de construcció de la central tèrmica 
de cicle combinat de gas natural, es va obrir una altra línia de mobilització davant el fet 
de que es preveia l’enderrocament de les tres xemeneies per tal de promoure un pla de 
desenvolupament comercial i la construcció d’habitatges a la zona, projecte defensat per 
FECSA-ENDESA. Des de les entitats locals s’ha defensant el manteniment de les tres 
xemeneies com a símbol de la ciutat i demanant la seva inclusió en el catàleg de 
patrimoni local. La mobilització es va iniciar el 2001 a través de Dones de Futur que va 
recollir signatures per que no s’enderroqués i que se’n fes un ús públic i cultural. A 
aquesta iniciativa s’hi van sumar diverses organitzacions com ara Amics de la 
                                                                                                                                               
http://ecologistesenaccio-cat.pangea.org/temes/energia/termiques/ctccbcnentitats.htm  
(consultat 31/10/2011).  
475 Segons les al·legacions presentades per Greenpeace contra el projecte a la Conselleria de Treball i 
Indústria de la Generalitat de Catalunya (gener de 2004), la construcció de central tèrmica al Moll 
d’Inflamables del port de Barcelona suposava augmentar les emissions de gasos d’efecte hivernacle a 
l’entorn d’uns 3 milions de tones, principalment de diòxid de carboni, així com l’emissió d’altres gasos 
contaminants, incomplint els compromís de Kyoto. En la seva reivindicació, Greenpeace argumentava 
que existia capacitat suficient per abastir la demanda d’energia i que no s’havia apostat per les energies 
renovables. 
Greenpeace rechaza el proyecto de central térmica de Gas Natural en el puerto de Barcelona: 
www.barcelona.indymedia.org/newswire/display/69096/index.php (consultat 31/10/2011).  
476 L’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs va demanar el setembre de 2002 el tancament del grup II de la 
central elèctrica d’ENDESA al Departament de Medi Ambient de la Generalitat davant les progressives 
emissions de productes contaminants.  
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UNESCO, la Plataforma d’Entitats i Veïns de la Mina o la Federació d’Associacions de 
Veïns de Sant Adrià del Besòs, coordinades per la Plataforma de defensa de les tres 
xemeneies, que defensaven la utilització pública i cultural de l’edificació.477  
  
En el cas de Girona la construcció de noves centrals tèrmiques els arguments es basaven 
en l’increment de la demanda creixent d’energia elèctrica i pe la necessitat de donar 
suport a les infraestructures energètiques que estaven en funcionament o bé que ja 
estaven previstes que ho estiguessin properament. Aquest és el cas del projecte presentat 
per part de l’empresa elèctrica Endesa Generación de construcció d’una central tèrmica 
de cicle combinat a Bescanó (Gironès) que s’havia d’ubicar a pocs quilòmetres de 
Girona ben a prop del gasoducte, de la subestació elèctrica que s’havia de construir 
pròximament i a menys d’un quilòmetre de la futura subestació de la línia elèctrica de 
Molt Alta Tensió (MAT) Sentmenat-Bescanó-Baixàs478 (Huguet i X3EA, 2010a).  
 
La necessitat de generar ocupació en zones rurals ha estat un dels arguments en que s’ha 
basat la justificació de construcció d’infraestructures energètiques malgrat l’oposició de 
les organitzacions ecologistes davant els perills que podia significar la seva instal·lació 
per l’entorn natural. La proposta de construcció d’una central tèrmica a Mequinensa 
(Baix Cinca) que generaria electricitat utilitzant carbó va enfrontar a les organitzacions 
ecologistes i els municipis afectats amb la Federació d’Indústries Afins de la UGT 
d’Aragó479 (Huguet i X3EA, 2010b).  
 
A banda de les mobilitzacions de protesta promogudes pel moviment ecologista i pels 
ajuntaments afectats per la construcció de noves infraestructures energètiques s’han 
desenvolupat altres estratègies d’oposició com ara la creació de comissions de 
seguiment en col·laboració amb els ajuntaments implicats, la Generalitat de Catalunya i 
les empreses del sector energètic que presentaven els projectes, demanda de processos 
de participació ciutadana en al presa de decisions ambientals, o mitjançant les denúncies 
judicials que demanaven la seva paralització. Respecte la creació i participació en les 
comissions de seguiment dels projectes energètics que tenien un impacte amb el medi i 
que tenien com a objectiu principal de disposar de tota la informació necessària per 
avaluar el seu impacte ambiental i disposar d’elements per debatre la seva idoneïtat en 
molts casos aquestes comissions, no han tingut l’efecte esperat degut a que sovint els 
ajuntaments prioritzaven els interessos econòmics o la creació d’ocupació i no tenien en 
compte els informes elaborats per centres d’estudis ambientals o per les universitats que 
desaconsellaven la construcció de les infraestructures. Aquest seria el cas de la 
construcció de la central tèrmica de Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant on les 
organitzacions ecologistes (representades per la Plataforma per la Defensa del Territori 
                                                 
477 El 2008 la ciutadania de Sant Adrià del Besòs es va oposar al seu enderrocament mitjançant un 
referèndum. 
478 El projecte va comptar amb l’oposició de les organitzacions ecologistes (principalment Naturalistes de 
Girona i Ecologistes en Acció) mitjançant la presentació d’al·legacions en les que denunciaven que la 
instal·lació seria perjudicial per la salut de les persones i pels ecosistemes del riu Ter i en les que es 
posava en dubte que la disponibilitat de gas per les centrals tèrmiques fos real i, per tant, hauria d’utilitzar 
gasoil pel seu funcionament amb el conseqüent augment d’impacte ambiental (Huguet i X3EA, 2010a).  
479 Segons Huguet i X3EA (2010b), Ecologistes en Acció va denunciar, basant-se en un estudi elaborat 
pel Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), que la construcció de la central tèrmica podia 
afectar la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) de Matarranya-aiguabarreig en una comarca en 
la que s’havia fet una aposta per desenvolupar l’economia comarcal mitjançant el turisme rural i d’esports 
de muntanya. Per part del sindicat UGT i l’alcaldessa de Mequinensa (Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE)) els arguments a favor de la seva construcció es fonamentaven en que aquesta evitaria la pèrdua 
d’un centenar de llocs de treball provinents de la mineria.  
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de Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant, la PDE, Ecologistes en Acció i GEPEC), 
assessorades per centres de recerca ambiental (Grup d’Estudi i Protecció dels 
Ecosistemes del Camp i el Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira 
i Virgili) i el suport dels ajuntaments de Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant van 
abandonar la comissió establerta pel seu seguiment480 (maig de 2002). En la mateixa 
línia, segons Jordi (2006a), la proposta dels ajuntaments de Cubelles (Garraf) i Cunit 
(Baix Penedès) conjuntament amb la Plataforma per a la Defensa del Medi Ambient de 
desmantellar la central tèrmica de Cubelles i oposar-se a la seva substitució per dues 
centrals de cicle combinat va provocar un debat intern en el si de l’Ajuntament de 
Cubelles que va acabar amb la dissolució de la Comissió de Seguiment que s’havia 
format per discutir el futur de la central tèrmica al·legant la seva inoperància i per la 
falta de resposta per part de Fecsa-Endesa.  
 
La falta de transparència i de participació democràtica en els processos de presa de 
decisió respecte la instal·lació de les centrals tèrmiques ha estat contestada obertament 
per part de les organitzacions ecologistes. Tal i com apunta Saladié (2005), la 
Plataforma per la Defensa del Territori de Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant va 
denunciar el projecte de construcció d’una CTCC a Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant 
argumentant nombroses irregularitats i reclamant la realització d’una consulta 
popular481 que posteriorment va ser rebutjada per l’equip de govern de l’Ajuntament.  
 
Des de la perspectiva judicial, els antecedents de l’Acció Penal Popular que Alternativa 
Verda va exercir per delicte ecològic contra la central tèrmica de Crecs sol·licitant el 
reconeixement judicial de la zona el setembre de 1984 i la posterior tramitació davant la 
Comissió de les Comunitats Europees el gener de 1986, van servir de model al 
moviment ecologista per aturar o paralitzar alguns dels projectes de construcció de 
centrals tèrmiques mitjançant denúncies als organismes oficials o presentant 
al·legacions al llarg dels processos d’exposició pública. Saladié (2004b), recull com la 
construcció de les centrals tèrmiques de cicle combinat de 400 MW de potència cada 
una al polígon petroquímic sud de Tarragona el 2003 va ser denunciada per Greenpeace 
i Ecologistes en Acció argumentant que s’havia començat la seva construcció sense les 
preceptives autoritzacions ni les declaracions d’impacte ambiental. La possibilitat de 
construir una central tèrmica a Sant Pere de Torelló (Osona) que havia de substituir a la 
que s’havia construït el 1992 que funcionava bàsicament amb fuel-oil, va provocar que 
la Plataforma per la Vall del Ges i Antiinceneradora s’oposin al projecte presentant mil 
dues-centes al·legacions en les que es denunciava el impacte negatiu que la seva posada 
en marxa significaria sobre la qualitat de l’aire per la producció de dioxines482 (Jordi, 
2005a).  
 
  

                                                 
480 Els grups ecologistes van al·legar per abandonar la comissió de seguiment que aquesta no havia tingut 
en compte l’estudi d’impacte ambiental aportat per la Universitat Rovira i Virgili alertant sobre els greus 
perills per la salut humana i ambientals així com les mancances i deficiències del projecte.  
Central de Vandellós: www.lamalla.cat/medi_ambient/noticies/article?id=52697 (consultat 30/11/2011).  
481 La campanya desenvolupada per la Plataforma per la Defensa del Territori de Vandellós i l’Hospitalet 
de l’Infant va recollir i lliurar a l’Ajuntament de Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant 482 signatures de 
veïns majors d’edat i amb dret a vot al municipi, que representaven un 13% del cens (Saladié, 2005).  
482 Les al·legacions presentades per la Plataforma per la Vall del Ges i Antiinceneradora es van 
complementar amb una caminada reivindicativa contra el projecte que va congregar a 500 persones 
(Jordi, 2005a).  
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5.3.3 La industrialització contaminant: Petroquímica de Tarragona  
 
5.3.3.1 Anàlisi de la problemàtica ambiental 
 
El PEN-78 plantejava la necessitat d’accelerar el Plan de Exploración de Hidrocarburos, 
principalment al territori català on s’havien produït descobriments importants. Unes 
prospeccions petrolieres que afectaran molt negativament el medi especialment al seu 
litoral ja aquestes, realitzades a la costa de Tarragona per part de les multinacionals 
Westinghouse, Chevron i Texaco, es van desenvolupar sense cap control mínimament 
rigorós (García, Reixac i Vilanova, 1979).  
 
La instal·lació de la indústria petroquímica a partir de la planta de producció de Asfaltos 
Españoles SA (ASESA) el 1965, d’IQA i DOW-Unquinesa el 1967 i de BASF el 1965 
es va justificar per la necessitat del desenvolupament industrial de la zona i les 
necessitats de la química de transformació de l’àrea de Barcelona i es va veure afavorida 
per una oferta abundant de sòl industrial impulsada per l’Ajuntament de Tarragona, 
l’existència d’un port de certa entitat i les pràctiques especulatives de les oligarquies 
locals (Anton i Blay, 2003).  
 
A partir dels anys 70 del segle XX es produeix el creixement del complex petroquímic a 
través de la Empresa Nacional de Petróleo (EMPETROL), que representà els interessos 
nord-americans en les explotacions petrolieres a Catalunya. Segons Anton i Blay 
(2003), la refineria es va construir a la Pobla de Mafumet i s’unia, mitjançant una sèrie 
de canonades a través de la vall del riu Francolí, amb el complex de la costa i s’estenia 
fins els termes municipals de Vila-seca i Reus. El 1978 amb l’inici de la producció de 
l’empresa Alcudia, SA, es completava el complex que es va tancar amb les ampliacions 
dels anys 80 i 90 del segle XX de les refineries de Repsol i BASF així com la de la 
planta de Shell (1990).  
 
La instal·lació de la nova refineria va provocar la resistència inicial de la població local 
a causa dels impactes ambientals, pesquers, agrícoles i turístics que havien de revertir 
negativament a les comarques afectades. Malgrat que el sector turístic s’hi va oposar en 
un principi, finalment es va considerar que ambdues activitats eren compatibles ja que 
significava una important millora per l’activitat econòmica de la zona. Des de les 
administracions públiques es va apostar per un model de creixement econòmic basat en 
el turisme i la producció petroliera mitjançant la successiva aprovació de diversos 
planejaments urbanístics que afavorien l’arrelament de la industrialització energètica i el 
creixement del turisme de masses: aprovació a Tarragona del Pla parcial de la gran 
indústria (1981)483, el Pla General de la ciutat de Tarragona (1984);484 els diversos 
ordenaments urbanístics supramunicipals (com ara la creació de la Comissió de 
Municipis del Camp el1979), el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (1998)485 

                                                 
483 Segons Anton i Blay (2003), aquest Pla determinava l’espai ocupable i creava una barrera amb les 
zones de caràcter urbanístic.  
484 Aquest Pla General va ser menys expansiu que l’anterior però consolidava el model d’expansió 
econòmic basat en la indústria i la urbanització turística del litoral (Anton i Blay, 2003). 
485 Aquesta Comissió agrupava a 21 ajuntaments amb l’objectiu de coordinar les seves polítiques 
urbanístiques. Segons Anton i Blay (2003), les tensions entre municipis i la falta d’acord entre les 
diverses forces polítiques no van aconseguir portar a terme les propostes d’ordenació plantejades.  
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i el Pla Director de les Activitats Industrials i Turístiques del Camp de Tarragona 
(2003).486  
 
Per Ortega i Calaf (2010), la concentració petroquímica a Tarragona ha ocasionat 
nombroses demandes a causa de la gran quantitat d’ocasions que s’han produït 
incompliments puntuals de la normativa ambiental i dels compromisos acordats. El 
GEPEC va denunciar que la Petroquímica de Tarragona és una de les activitats amb més 
impacte ambiental de Repsol a Catalunya: emissions de NOx, Sox, COVs, i partícules; 
contaminació d’aigües (sobreexplotació d’aqüífers i assecament del riu Gaià en el seu 
tram final; afectació a la salut (al·lèrgies, càncer, malalties respiratòries)...  
 
Els resultats de la pervivència dels dos models econòmics (turisme i indústria) ha 
consolidat un model econòmic basat en la intensificació de la utilització del sòl amb 
unes conseqüències molt negatives per la qualitat ambiental i paisatgística així com la 
percepció d’inseguretat que comporta la localització de la indústria química en espais 
residencials i turístics. Segons Garcia, Reixac i Vilanova (1979), les refineries de petroli 
instal·lades a Tarragona vessaven una gran quantitat d’àcid cianhídric i cianur 
d’hidrogen que contaminaven els camps i platges propers, fet que s’agreujava amb 
l’augment del tràfic de superpretolers, la utilització de detergents i la inexistència d’un 
Pla d’Urgència elaborat per l’Administració que donés una resposta adequada als 
diferents episodis de contaminació.487 Aquesta inseguretat es va demostrar en diversos 
accidents i atemptats terroristes entre els que Anton i Blay (2003) destaquen els 
següents: 

- Atemptat d’ETA a la xarxa d’EMPETROL a l’autovia de Tarragona a 
Salou (1987), que va provocar una explosió que significà que unes 25.000 
persones abandonessin les seves residències als barris de ponent de 
Tarragona. El 1990 es va produir un altre atemptat a la mateixa zona que va 
afectar les canonades de propilè, querosè, propà i butà que va provocar talls 
de circulació per l’autovia i pel ferrocarril. 

- Vessament al mar d’entre 10.000 i 20.000 tones de cru d’un petrolier, que 
afectà diverses platges de la zona (1989). 

-  Incendi per fuita de monoclorur d’alumini a la planta de polimerització de 
TAQSA que va provocar una persona morta (1990). 

- Fuita d’etilè i posterior deflagració a TEDESA que va provocar una 
explosió que va provocar el vessament de vapors nitrosos i va afectar als 
barris de ponent de Tarragona i el Complex Educatiu (1992). 

- Col·lisió d’un vaixell contra el pantalà de REPSOL que trencà les 
canonades de nafta, cru, fuel i propà i va produir posteriorment un incendi 
amb el posterior vessament al mar de petroli que afectà a la platja de La 
Pineda (1993). 

 

                                                 
486 Segons Jiménez (2004a), el Pla Director tenia com a objectiu la coordinació sobre el territori de les 
activitats econòmiques de la indústria química i del turisme en base a un acord entre el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques i el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme i els 
ajuntaments de la zona.  
487 Segons Anton i Blay (2003), l’instrument bàsic de gestió del risc químic a Tarragona ha estat el 
PLASEQTA-97 (Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya), aprovat per la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya el 1998. A través del seu Pla Director es plantejava la necessitat de prevenir 
i minimitzar les conseqüències dels accidents químics greus establint protocols d’actuació, planificació i 
de simulació.  
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Tal i com planteja Jiménez (2004b), la proliferació dels diversos episodis de 
contaminació atmosfèrica al Camp de Tarragona van fer reaccionar les administracions i 
els diferents agents socials amb l’objectiu de millorar la seguretat de les indústries de la 
zona. Les diverses incidències detectades com el vessament de derivats del petroli a les 
platges de Cambrils, Salou i la Pineda (juliol de 2001) o les fuites de 500 litres 
d’hidrocarbur al tram final del riu Francolí provocades per Repsol YPF (primer 
trimestre de 2002) van provocar que aquests tres municipis interposaren conjuntament 
una denúncia als Jutjats d’Instrucció de Tarragona (Anton i Blay, 2003).  
 
Entre 2003 i 2004 es va produir un augment d’episodis contaminants que, segons 
Jiménez (2004b) van arribar a ser de 24, dels quals tant sols es van donar a conèixer 4 
per part de l’Administració: núvol de fum negre que va cobrir part de Tarragona a la 
planta de polietilè de Dow Chemical (juny de 2003), fuita d’amoníac a l’empresa 
Frigorífics Tarragona que va generar un núvol irritant al barri d’Icomar de Tarragona 
(juliol de 2003), una fuita de productes tòxics a la planta Bayer a Vila-seca (desembre 
de 2003)... Al llarg del 2004 es van tornar a produir diversos incidents en empreses del 
sector petroquímic que, en la majoria de casos provocaven episodis de contaminació 
atmosfèrica (Jordi, 2005b).  
 
El descobriment per part de Repsol de dos nous pous de petroli el 2009 situats a 45 km 
de les costes de Tarragona va significar l’augment del procés d’extracció de petroli 
iniciat el 1981 amb la instal·lació de la Plataforma Casablanca. Aquests nous pous 
d’extracció es connecten a l’antiga plataforma Casablanca a través d’un oleoducte de 43 
km que l’uneix amb la costa i permeten el seu processament i transport, significant 
augmentar la seva producció de 2.000 a 10.000 barrils diaris. Aquest projecte va ser 
denunciat pel moviment ecologista argumentant que signifiquen una amenaça pels 
ecosistemes marins, la salut i l’activitat social i econòmica del sector del mar.488  
  
5.3.3.2 El procés de mobilització. Agents socials implicats 
 
Davant la situació de l’augment dels episodis de contaminació produïts per la indústria 
química i petroliera, l’Administració va respondre amb una sèrie de mesures orientades 
a evitar el conflicte d’interessos entre el sector químic i el sector turístic i minimitzar els 
efectes de la contaminació ambiental, però sense replantejar-se el model productiu. En 
aquesta línia es va fundar el Consorci de la Indústria Química (2001) que va significar 
la creació d’un ens participat per les indústries químiques, la Generalitat, el port i els 
ajuntaments on estaven localitzades les plantes químiques. Segons Anton i Blay (2003), 
de fet va significar la configuració d’un lobby local per actuar en defensa dels interessos 
industrials davant el Govern de l’Estat i per facilitar noves inversions al polígon de 
Tarragona. Aquest projecte va comptar amb l’oposició de diversos ajuntaments 
implicats com ara el del Morell, Salou, Cambrils i Vila-seca que no volien perdre la 
capacitat de planificació. La creació del Consorci també va comptar amb l’oposició 
frontal del sector turístic que va anunciar la creació d’una plataforma pròpia que 
defensés els seus propis interessos489 (Anton i Blay, 2003).  
 

                                                 
488 REPSOL realiza dos nuevos descubrimientos en el mediterráneo español: 
 http://www.repsol.com/es_es/corporacion/prensa/notas-de-prensa/ultimas-notas/prueba2.aspx (consultat 
28/12/2011).  
489 El conflicte va donar com a resultat la creació el juliol de 2001 de la Federació Empresarial 
d’Hoteleria i Turisme de Tarragona (Anton i Blay, 2003).  
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Les mobilitzacions ecologistes enfront la inseguretat de la indústria química a 
Tarragona es van desenvolupar des d’una doble perspectiva: la dels partits polítics 
ecologistes i des del moviment ecologista. La denúncia d’ICV, contra l’anul·lació de la 
llicència atorgada el 1988 per l’Ajuntament de Tarragona per al trasllat d’un magatzem 
de productes tòxics de l’empresa TERQUIMSA, situat a 600 metres del barri del 
Serrallo, al moll d’inflamables del port de Tarragona que va ser acceptada pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya va significar un primer pas per les diferents accions 
portades a terme pel moviment ecologista per garantir el principi de seguretat enfront 
els interessos particulars de les empreses (Anton i Blay, 2003).  
 
Diverses organitzacions ecologistes es van mobilitzar enfront els efectes nocius per la 
salut de la població provocats per la indústria química i petroliera. Les principals 
mobilitzacions ecologistes es van desenvolupar a partir de 2003 en el moment en que 
augmenten els episodis de contaminació produïts pels productes tòxics. Jiménez 
(2004b), recull diverses actuacions dels grups ecologistes que es basen en informes i 
denúncies davant les administracions públiques i campanyes de sensibilització: 
 

- Ecologistes en Acció va elaborar un informe que denunciava el 
funcionament irregular de les 9 estacions de la Xarxa de Control de 
Qualitat de la Generalitat de Catalunya al Camp de Tarragona.490  

- GEPEC-Ecologistes per Catalunya va denunciar els excessos contaminants 
emesos per les indústries, la manca de millores tècniques, la manca 
d’inversió en seguretat i altres irregularitats que consideraven que tenien 
una incidència molt negativa per la salut dels nuclis de població més 
propers.  

- El grup ecologista l’Escurçó de Tarragona va demanar a l’Hospital de Reus 
i de Tarragona informació respecte les afeccions respiratòries que havien 
estat atesos a la sala d’urgències.  

 
La reacció per part de l’Administració davant els fets i les mobilitzacions ecologistes va 
consistir en la creació d’una comissió de seguiment formada per l’Associació 
Empresarial Química de Tarragona (AEQT), l’Ajuntament de Tarragona, la patronal 
química, l’autoritat portuària, els sindicats i les associacions de veïns i veïnes amb 
l’objectiu d’unir esforços davant el fracàs de les accions individualitzades per donar 
resposta als problemes ambientals derivats de l’acció de la indústria química i petroliera 
(Jiménez, 2004b). La Generalitat i els municipis de l’àrea d’influència del complex 
petroquímic de Tarragona van acordar dissenyar un mapa d’olors que permetria detectar 
l’origen de les emissions.491  
 
El grup ecologista GEPEC-Ecologistes per Catalunya va presentar al·legacions al Pla 
director de la indústria i turisme de Tarragona, demanant que es fixessin zones d’espai 
lliure, i que es creés un parc agrari per protegir la vall del Francolí; així com que es fes 
una auditoria ambiental, que s’implantés la directiva Seveso II i que el Pla tingués en 

                                                 
490 Les estacions serveixen per controlar les emissions de contaminants legislats per la UE que, en aquest 
cas, superaven els llindars per a la salut de les emissions d’ozó, de partícules en suspensió, de sulfur 
d’hidrogen i de monòxid de carboni (Jiménez, 2004b).  
491 La Universitat Rovira i Virgili va col·laborar en aquest projecte mitjançant l’organització d’una 
jornada en la que va donar a conèixer un mètode que basat en una sèrie de mesuradors permetia 
complementar el mapa d’olors (Jiménez, 2004b).  
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compte les 120 hectàrees de zones humides que separen el cap de Salou de la 
desembocadura del Francolí (Jiménez, 2004b).  
 
Segons Jordi (2005b), malgrat les mobilitzacions i campanyes de denúncia portades a 
terme pel moviment ecologista, la Generalitat de Catalunya va arxivar diversos 
expedients oberts a la indústria petroquímica, deixant de sancionar incidents com ara la 
fuita de productes tòxics de l’empresa Bayer a Vila-seca o la fuita d’etilmercaptà que 
s’havia produït al febrer de 2004 a Repsol. El grup ecologista GEPEC-Ecologistes per 
Catalunya va denunciar la pressió que exercien les grans companyes químiques sobre 
l’Administració i va iniciar el 2006 la campanya “REPSOL 2006, contrajunta 
d’afectats” que tenia com a objectius visualitzar la problemàtica ambiental de la 
Petroquímica al camp de Tarragona, enfortir llaços de solidaritat entre afectats per 
Repsol en tot el cicle de producció, trencar el silenci mediàtic acostant la problemàtica 
al ciutadà desmobilitzat i generar debat als pobles més afectats, i aportar elements crítics 
de cara a la Junta d’Accionistes de Repsol.492  
 
En aquesta línia reivindicativa es fundà el 2011 la Plataforma Futur o Petroli formada 
per Ecologistes en Acció Catalunya, l’Escurçó i Greenpeace amb l’objectiu de paralitzar 
les noves extraccions petrolieres de Repsol a la costa de Tarragona. El motiu principal 
de les mobilitzacions contra la construcció de les noves plataformes petrolieres va ser 
les repetides fuites i vessaments que s’han produït a la costa de Tarragona al llarg de 
l’existència de la Plataforma Casablanca des de la seva creació el 1981. Una de les 
fuites de fuel més importants és la que es va produir el 22 de desembre de 2010 en la 
que es vessaren al mar uns 180.000 litres de fuel. Les accions reivindicatives s’han 
centrat en l’organització de jornades, trobades i projectes de participació en les que les 
tres organitzacions convocants han informat a entitats i particulars sobre les activitats de 
Repsol i denunciar els greus problemes ambientals que aquesta empresa ha ocasionat a 
la zona: degradació dels ecosistemes i la biodiversitat que rep pressió de diversos 
sectors d’activitat humana (tràfic marítim, sobrepesca, canvi climàtic, vessaments de 
diversos residus, contaminació atmosfèrica...). Per les organitzacions ecologistes la 
construcció de les noves plataformes petrolieres havien de significar incrementar la 
pressió i els riscos que ja suportaven altres sectors econòmics com la pesca o el turisme 
i un augment de la contaminació del Delta de l’Ebre.  
 
5.3.4 Les mobilitzacions enfront les línies elèctriques 
 
5.3.4.1 Anàlisi de la problemàtica ambiental 
 
El sector elèctric ha estat un dels elements clau en la consolidació del model econòmic i 
industrial català que necessitava d’una xarxa elèctrica que s’adaptés a les necessitats 
creixents de la indústria i assegurés la garantia d’eficiència i qualitat de l’abastament del 
mercat. Segons el Departament de Treball i Indústria (2005b), Catalunya es caracteritza 
per disposar d’unes zones de producció elèctrica i d’altres de gran consum elèctric que 
no coincideixen geogràficament: Barcelona i la seva àrea perifèrica, que representa la 
concentració urbana i industrial i de serveis més important de Catalunya, amb 
aproximadament un 70% de la població; la zona del Camp de Tarragona, on es situa el 
complex petroquímic, el punt més elevat de consum energètic de Catalunya; i altres 
                                                 
492 GEPEC. Campanya REPSOL 2006, contrajunta d’afectats: 
http://gepec.cat/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=547&mode=thread&order=0
&thold=0 (consultat 28/12/2011). 
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zones, com la Costa Brava o la Costa Daurada, amb una forta demanda caracteritzada 
per marcada estacionalitat. Les grans zones productores es troben en indrets 
generalment allunyats dels grans centres de consum: zona central de les comarques de 
Tarragona, on es troben el tres grups nuclears actualment en servei a Catalunya, dos 
Ascó i un a Vandellós, que aprofiten la capacitat de refrigeració del riu Ebre i del mar; 
la zona litoral de Catalunya, on es situen la majoria de les centrals tèrmiques 
convencionals en servei, situades a la costa per aprofitar la capacitat de refrigeració del 
ma i la seva proximitat a la xarxa de gas natura; i la zona del Pirineu lleidatà, on es 
concentra la major part dels aprofitaments hidràulics de Catalunya. La separació entre 
grans zones de producció i consum d’energia elèctrica ha fet necessària l’existència 
d’una xarxa de línies elèctriques que les connecti de forma eficient tenint en compte els 
condicionats que significa la gran extensió de la xarxa elèctrica493 i la necessitat de 
mantenir un nivell de tensió elevat (Departament de Treball i Indústria, 2005b).  
 
El sector elèctric català ha evolucionat des d’un model de caire proteccionista cap a un 
sistema de lliure mercat en el que el sector privat han tingut un paper clau en el seu 
desenvolupament. Segons el Departament de Treball i Indústria (2005b), la Llei 54/97, 
de 27 de novembre, del sector elèctric494 preveia la liberalització del sector elèctric a 
Catalunya que havia d’arribar a assolir el seu nivell màxim el 2003, data en la que 
estava previst que la totalitat del mercat podia escollir subministrador. Aquesta llei va 
afavorir un sistema elèctric en el que a mitjans de la primera dècada del segle XXI 
l’àmbit de la producció estava sotmès a un règim d’ofertes a un pool d’energia gestionat 
per l’empresa Operadora del Mercado Eléctrico (OMEL); el transport de la xarxa 
elèctrica estava planificat i retribuït per un mecanisme de valors reconeguts com a 
estàndard a través de la Red Eléctrica de España (REE), empresa operadora del sistema 
i la principal propietària de la xarxa de transport; la distribució estava liberalitzada amb 
preus regulats, retribuïda en funció de l’energia que circulava per la xarxa; i la 
comercialització estava disponible per als agents autoritzats mitjançant el pagament 
d’un peatge regulat.  
 
Les empreses privades han tingut un paper clau en el procés liberalitzador del mercat de 
l’energia elèctrica que ha comptat amb una gran empresa distribuïdora, Fecsa-Enher, 
pertanyent al Grup Endesa; una gran empresa generadora, Endesa Generación, 
propietària dels grans grups hidràulics i tèrmics convencionals titular, conjuntament 
amb Iberdrola, d’una societat propietària dels grups nuclears; diverses empreses 
acollides al règim especial (cogeneració, energies renovables i tractament de residus); 
una empresa transportista, REE, propietària de la xarxa de transport a 400 kV i de la 
major part de la xarxa a 220 kV; i una sèrie de petites empreses distribuïdores en 
diferents comarques de Catalunya (Departament de Treball i Indústria, 2005b).  
 
El Llibre Blanc de l’Energia a Catalunya, publicat pel Departament d’Indústria i 
Energia (1981), plantejava la necessitat de construir noves infraestructures energètiques 
de transport de l’energia elèctrica davant la previsió de creixement de la demanda 
d’energia principalment en el sector de la indústria.495 El 1980 el consum d’energia del 

                                                 
493 El 2005 la xarxa elèctrica catalana tenia una extensió total de 100.000 km de les que un 27,5% eren 
soterrades (Departament de Treball i Indústria, 2005). 
494 Ley 54/9, de 27 de noviembre, del sector eléctrico: 
 http://www.cne.es/cne/doc/legislacion/NE_LSE.pdf (consultat 30/12/2011).  
495 Aquesta previsió calculava un increment del consum d’energia en el sector industrial del 100% entre el 
1990 i el 2000 (de 600 Gwh a 1200 Gwh). Es considerava que amb les mesures de racionalització de l’ús 
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sector industrial representava el 47,7% de la demanda final a Catalunya amb una clara 
tendència al seu creixement, un creixement que també es feia extensiu al sector 
domèstic, de serveis i primari. Una de les principals mesures que incorporava el Llibre 
Blanc de l’Energia a Catalunya, que s’havia d’incorporar al Pla Territorial de 
Catalunya, era la necessitat de desenvolupar la instal·lació de nous mitjans de 
producció, transport, transformació i distribució de la xarxa elèctrica. En la pràctica va 
significar la implementació a Catalunya del Pla d’Electrificació Rural de Catalunya 
(1981-1994) que tenia com a objectius principals finalitzar l’electrificació rural dels 
habitatges de primera residència, millorar i ampliar les xarxes elèctriques a d’altres 
habitatges i de l’activitat industrial i electrificar les instal·lacions amb d’altres règims 
d’ocupació com les explotacions agrícoles i ramaderes.  
 
El Pla de l’Energia a Catalunya en l’horitzó de l’any 2010, elaborat pel Departament 
d’Indústria, Comerç i Turisme (2002), recull en gran part la política d’ampliar les 
xarxes elèctriques que es plantejava en el Llibre Blanc de l’Energia a Catalunya, 
afavorit per un context europeu que apostava per la necessitat d’incrementar les 
interconnexions dels sistemes elèctric i del gas peninsulars amb Europa, via Catalunya, 
per tal d’integrar-se plenament en el liberalitzat mercat interior europeu de l’energia i, al 
mateix temps, fer front a les necessitats energètiques de les noves infraestructures que 
s’havien de desenvolupar a Catalunya entre el 2005 i el 2010.496 Aquest Pla preveia un 
increment d’un 42,8% en l’escenari BASE497 i d’un 37,2% en l’escenari IER.498 Tal i 
com es pot apreciar a la Figura 39, el paràmetre determinant per al dimensionament de 
les infraestructures elèctriques és la potència màxima requerida en l’hora punta o de 
màxim consum, que en el cas del període 2000-2010 per Catalunya significava un 
increment significatiu de la demanda de potència màxima en els dos escenaris 
plantejats. Aquestes previsions justificaven per la Generalitat de Catalunya la necessitat 
d’augmentar la capacitat d’interconnexió, per possibilitar un major ús comercial de les 
instal·lacions elèctriques que havia de permetre la integració dels mercats elèctrics 
català i espanyol a l’europeu.  
 
  

                                                                                                                                               
de l’energia mitjançant les diverses normes, disposicions, recomanacions, incentius i controls 
s’aconseguiria un important estalvi d’energia en els sectors de serveis, transports i domèstics, així com 
amb la substitució d’unes formes d’energia per d’altres més sostenibles (Departament d’Indústria i 
Energia, 1981).  
496 El Departament de Treball i Indústria (2005a) destaca, entre d’altres, el Tren d’Alta Velocitat Madrid-
Barcelona-frontera francesa, el Tren d’Alta Velocitat regional, l’ampliació del port de Barcelona, 
l’ampliació de l’aeroport del Prat, i l’ampliació de les factories al polígon químic de Tarragona.  
497 L’escenari BASE segueix les tendències actuals sense canvis significatius pel que fa referència a les 
energies renovables.  
498 L’escenari IER té en compte la utilització intensiva en energies renovables.  



El procés d’inserció de l’ecologisme a la societat catalana 
 

 388 

Figura 39: Evolució de la demanda de potència elèctrica màxima a Catalunya 
2000-2010 
 

 
 

Font: Departament d’Indústria, Comerç i Turisme (2002:323) 
 
El Pla de l’Energia a Catalunya en l’horitzó de l’any 2010, plantejava la necessitat de la 
interconnexió amb França com un element prioritari i augmentar la seguretat 
d’alimentació del mercat elèctric de les zones nord i oriental, corresponents a les 
comarques gironines, el Vallès Oriental i el Nord del Maresme que, segons l’estudi, 
mantenien uns dèficits importants de generació. En la pràctica, el Pla considerava 
necessària la interconnexió amb França, segons les previsions de la REE, mitjançant una 
sèrie de propostes d’actuació que havien d’estar en marxa el 2005 (Figura 40): 
 

- Construcció d’una línia de 400 kV Bescanó-Baixàs, de doble circuit, 
seguint el traçat del TAV Barcelona-frontera francesa. 

- Reforçar les interconnexions amb Espanya a través d’Aragó, amb la línia 
de 400 kV Isona-Graus, necessària per donar reserva a l’alimentació del 
TAV Madrid-Lleida-Barcelona a Peñalba (Aragó). 

- Augmentar la seguretat de l’alimentació del mercat català, diversificant 
l’entrada de potència per l’oest. 
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Figura 40: Noves instal·lacions a la xarxa elèctrica de transport i subtransport 
d’alta tensió catalana previstes en el període 2000-2010 
 

 
 
Font: Departament d’Indústria, Comerç i Turisme (2002:338) 
 
A les accions previstes en el Pla pel període 2001-2010 es preveien actuacions en 
electrificació rural convencional mitjançant la construcció de línies elèctriques que 
incorporaven solucions amb energies renovables, fonamentalment l’energia solar 
fotovoltaica aïllada i, en menys grau, la microhidràulica.499  
 
El Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, significarà la redefinició dels objectius i 
estratègies de la política energètica catalana previstos en el Pla de l’Energia 2010 
redactat el 2002. Aquesta reorientació energètica ha estat condicionada per la necessitat 
d’acomplir les directrius del Protocol de Kioto i per la manca d’acompliment dels 
objectius del Pla anterior, principalment en el referent a les energies renovables i 
l’estalvi d’eficiència energètica. Inclou dos horitzons temporals: una visió prospectiva 
2030, i l’horitzó propi del Pla, el 2015.  
 
L’incompliment de les previsions establertes en l’anterior Pla es reflecteixen en el 
creixement del consum d’electricitat, principalment en el sector domèstic i de serveis, 
degut a usos emergents com l’aire condicionat, els automatismes, la informàtica 
domèstica... El Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 recull la falta d’ampliació de la 

                                                 
499 Aquestes solucions amb energies renovables ja estaven incloses en el Pla d’Energies Renovables que 
formava part del Pla d’Energia de Catalunya 2006-2015.  
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capacitat d’interconnexió amb la xarxa espanyola i europea que ja es plantejava en 
l’anterior Pla i defineix les avantatges que un mercat més ampli i competitiu tindrà per 
l’economia catalana i analitza els problemes que per aquesta significa la saturació de la 
xarxa elèctrica enfront les contingències que ocasionaven la pèrdua del 
subministrament. L’estudi preveia les necessitats de desenvolupament de la xarxa al 
llarg del període 2005-2015 en el que destacaven les accions a desenvolupar per tal de 
donar resposta a la situació de demanda extrema i evitar els efectes que la manca de 
fiabilitat i de qualitat del subministrament podien ocasionar al desenvolupament 
econòmic i industrial de Catalunya: 
 

- Enllaç Sentmenat-Bescanó amb l’objectiu d’evitar la fallida de les 
interconnexions amb França. 

- Construcció d’una subestació a Bescanó que ajudés a cobrir les necessitats 
de creixement de la xarxa elèctrica a Catalunya i permetre la connexió de 
les subestacions del tren d’alta velocitat a la zona propera a la frontera amb 
França. 

- Construcció d’una subestació al Garraf a Vilanova i la Geltrú amb 
l’objectiu d’injectar potència directament des de la xarxa a les zones de 
consum de Tarragona, Garraf i Baix Llobregat, ajudant a pal·liar la 
saturació de l’eix de Tarragona-Altafulla-La Gestrú-Sant Pere de Ribas-
Sant Boi.  

- Aproximació a Barcelona de la subestació de Santa Coloma de Gramenet 
mitjançant el creixement de la xarxa a través de noves subestacions amb 
transformació directa, enllaçades per cable soterrat per evitar l’alt nivell de 
càrrega a la zona urbana de Barcelona. 

- Construcció d’una línia d’alimentació a la zona de Mataró amb el traçat 
Granollers-Mataró mitjançant la instal·lació d’una nova subestació.  

- Construcció d’una nova línia aprofitant la línia existent Escatrón-Begues 
mitjançant un punt de connexió a La Secuita, amb enllaç a les línies de 
Montblanc-Perafort i Constantí-Viladecans i entrada/sortida sobre la línia 
Vandellós-Garraf.  

- Construcció d’un doble circuit Ascó-Tortosa per evitar les saturacions de 
les línies Ascó-Xerta i Tortosa-Xerta.  

 
El Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 incloïa una línia estratègica que pretenia 
evitar l’impacte que sobre el territori significava l’augment de la xarxa elèctrica i que es 
concretava en el desenvolupament d’un Pla de soterrament i de desplaçament de les 
línies elèctriques que afectessin a les zones densament poblades. El soterrament i 
desviament de les línies elèctriques en aquestes zones tenia com a objectiu reduir la 
proximitat de les línies a edificis i equipaments, minimitzar els seus efectes sobre la 
trama urbana, millorar el trànsit de les persones i la circulació de vehicles, i limitar el 
seu impacte paisatgístic. L’organisme encarregat de portar a terme el Pla era l’ICAEN 
que, amb la col·laboració de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial, era l’encarregada de la signatura de convenis amb cadascun dels municipis 
afectats i amb les companyes elèctriques.500  
 

                                                 
500 Generalitat de Catalunya. El govern destina 6,9 milions d’euros al soterrament i al desviament de línies 
elèctriques d’alta tensió: http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20081223/02.htm (consultat 03/01/2012). 
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Segons el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme (2003), en el seu 
informe Línies elèctriques aèries i subterrànies a Catalunya501 recomanava que no era 
adequada la construcció de la instal·lació de línies subterrànies en zones rurals per raons 
de complexitat tècnica i per l’elevat nivell d’agressió a l’entorn, provocat pels 
moviments de terres i la desforestació entre altres factors. El criteri que es va establir va 
ser el de potenciar el soterrament de les línies elèctriques a les zones urbanes a partir de 
nuclis de població de més de 20.000 habitants i que a les zones no urbanes ni 
urbanitzables totes les línies elèctriques podien ser aèries.  
 
Els diversos estudis d’impacte ambiental de les línies elèctriques promoguts per la 
Generalitat han estat regulats pel Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte 
ambiental502 que incorporava la necessitat de realitzar un anàlisi detallat de l’entorn on 
preveia l’obra i un inventariat ambiental de les interaccions ecològiques i valoració 
d’impactes,503 el plantejament de les alternatives corresponents en cas de que comportés 
alteracions del medi, establiment de mesures protectores i correctores, i un programa de 
vigilància ambiental (Departament de Treball i Indústria, 2005b).  
 
Malgrat les consideracions ambientals respecte a la construcció de línies elèctriques que 
es platejava en el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, des del moviment 
ecologista s’ha denunciat que aquest defensa els interessos dels grans operadors privats 
de l’energia, la consolidació d’un model liberalitzat del consum, l’escassa eficiència 
energètica del sistema elèctric català i la falta de transparència i de participació en el 
procés dels agents socials implicats. Segons Feliu (2003), pels opositors a la línia 
elèctrica de les Gavarres la seva construcció significava un instrument de la companya 
elèctrica per prendre posicions en el mercat futur en un context en el que la divisió del 
negoci energètic entre generació, transport i distribució d’energia, el sector del transport 
podria ser un bon negoci, perquè les línies serien les existents i totes les altres 
companyes distribuïdores haurien de connectar-s’hi i pagar, a la xarxa de transport 
establerta. El model de distribució de les MAT a Catalunya per garantir el 
subministrament d’un consum creixent serà ineficaç en quant el Pla de l’Energia de 
Catalunya 2006-2015 segueix contemplant exagerats augments del consum que son 
l’excusa per la construcció de noves infraestructures elèctriques que han de suplir les 
carències d’un model centralitzat que, segons la Comissió Europea, té un nivell 
d’eficiència energètica del 25% (Lorente, 2005). Per l’Entesa Catalana per l’Energia 
Neta i Renovable (2005), el Pla contínua amb el sistema energètic que es va configurar 
en el franquisme en el que la presa de decisions estava en mans del grans operadors de 
l’energia i no es tenen en compte els interessos de les persones que són usuàries directes 
dels serveis energètics i que pateixen les conseqüències d’un model intensiu en recursos 
naturals.  
 
  

                                                 
501 Aquest informe fou elaborat conjuntament amb la Direcció General d’Energia i Mines i l’Institut 
Català d’Energia. 
502 Decret 114/1988 de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental: 
 http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/decrets/decret_114_1988.htm  
(consultat 03/01/2012) 
503 Les noves línies elèctriques havien de sotmetre’s a la declaració d’impacte ambiental i posar un èmfasi 
especial, entre d’altres, a la protecció de la cobertura vegetal, erosió, la desforestació, incendis, efectes 
paisatgístics, avifauna, activitats agropecuàries, biodiversitat... (Departament de Treball i Indústria, 
2005b).  
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5.3.4.2 El procés de mobilització. Agents socials implicats 
 
Els quatre grans focus de mobilització ecologista enfront la construcció de línies 
elèctriques a Catalunya han estat: la línia elèctrica de les Gavarres,504 la MAT 
Sentmenat-Bescanó-Baixàs,505 la línia elèctrica Serinyà-Santa Llogaia d’Alguema506 i la 
MAT Penyalba-Isona.507 En els casos citats anteriorment la justificació dels projectes 
per part de les administracions públiques i les companyies elèctriques s’han basat en la 
necessitat de millorar la qualitat i de la fiabilitat del subministrament elèctric per donar 
resposta a les demandes creixents d’energia elèctrica de la indústria i el turisme, 
proporcionar energia elèctrica a les noves infraestructures de comunicació i 
d’abastiment d’aigua i afavorir la interconnexió amb la xarxa europea d’alta tensió.  
 
Pel que fa referència a la necessitat de donar resposta a les necessitats del sector turístic, 
el projecte de construcció de les línies elèctriques de les Gavarres i la de Serinyà-Santa 
Llogaia d’Alguema estaven fonamentades en el fet de que les poblacions costaneres del 
litoral del Baix Empordà tenien uns consums d’energia forts i irregulars, concentrats 
sobretot durant la temporada turística d’estiu, Nadal i Setmana Santa i les existents no 
podien assegurar un adequat servei (Feliu, 2003). En el cas del projecte de la línia 
elèctrica Serinyà-Santa Llogaia d’Alguema es va presentar el 2008 amb l’objectiu de 
garantir la connexió de la Garrotxa i el Pla de l’Estany amb la MAT Sentmenat-
Bescanó-Baixàs i completar el procés de millora de subministrament elèctric a les 
comarques de Girona (Jordi, 2010a). 
 
Un altre dels arguments que justificaven la construcció de noves línies elèctriques era la 
necessitat d’abastir d’electricitat a les diverses infraestructures de transport i 
d’abastiment d’aigua que s’estaven desenvolupant al llarg de territori català. Aquest és 
el cas del projecte presentat el 2001 de la MAT Sentmenat-Bescanó-Baixàs que es 
justificava per la necessitat d’afavorir la interconnexió elèctrica transpirinenca amb 
França, alimentar el TAV, poder abastar d’energia elèctrica la conducció d’aigua del 
Roine i millorar el la qualitat de l’abastiment elèctric industrial i domèstic de la zona 
(Jiménez, 2004c). Els objectius de la MAT Penyalba-Isona eren diversos i incloïen 
motius que tenien a veure amb la necessitat de potenciar la xarxa elèctrica rural enfortint 
el sistema energètic entre Aragó i Catalunya, la necessitat d’augmentar la capacitat 

                                                 
504 En el cas de la línia elèctrica de les Gavarres es pretenia la construcció per part de Fecsa-Enher d’una 
nova línia que havia de millorar les dues línies ja existents de 90 MW, una que venia del nord i que 
arribava des de Julià, i l’altra provinent del sud, de Tordera i que havia d’arribar fins a Castell. Aquest 
projecte va ser desestimat el 1992, davant la forta oposició local. El 1995 es va optar per un nou traçat de 
Julià a Castell d’Aro, passant pel sud del massís de les Gavarres (Feliu, 2003). 
505 Segons Jiménez (2004c), el 2001 el govern central i el govern francès van acordar millorar la 
interconnexió entre els dos països mitjançant la construcció d’una línia elèctrica transpirinenca entre els 
pobles de Baixàs (Rosselló), Bescanó (Gironès) i Sentmenat (Vallès Occidental) a través d’un recorregut 
de 90km i que havia de comportar la ubicació cada 300 metres de torres de prop de 60 metres d’alçada, 35 
d’ample i una superfície base d’uns 400 m2.  
506 El Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 i el Pla Director Territorial de l’Empordà proposaven la 
realització d’una línia elèctrica que havia de garantir la connexió de la Garrotxa i el Pla de l’Estany 
mitjançant la construcció d’una nova estació a Serinyà i la instal·lació d’una trentena de torres d’una 
alçada de 25 metres al llarg d’un recorregut de 19,2 km (Jordi, 2010a).  
507 Segons Mòdol (2010a), Red Eléctrica de España, amb el suport del govern estatal, va proposar el 1995 
la construcció d’una MAT transpirinenca entre les centrals aragoneses de Castellnou i Escatrón i la 
localitat francesa de Casarilh. Malgrat que aquest projecte fou rebutjat tant per la Generalitat de 
Catalunya com pels ajuntaments implicats de les comarques del Pallars Jussà i de la Ribagorça aragonesa, 
la posada en funcionament de la MAT està prevista per al 2013.  
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d’evacuació de l’energia eòlica, i connectar amb la línia Sentmenat-Sallent que donava 
servei a l’àrea metropolitana de Barcelona degut a l’augment de la demanda per les 
noves infraestructures com el TAV Madrid-Barcelona i les plantes dessaladores d’aigua 
com la del Prat de Llobregat (Mòdol, 2010a).  
 
L’oposició a la construcció d’aquestes línies elèctriques plantejades s’ha caracteritzat 
per la interacció entre els diversos agents socials implicats en el procés de 
mobilitzacions contra la construcció de les línies elèctriques: el moviment ecologista, la 
majoria d’ajuntaments i consells comarcals afectats, partits polítics, persones afectades 
per les expropiacions i el sector empresarial (industrial i turístic). Per part del moviment 
ecologista els arguments contraris als projectes s’han basat en l’impacte ambiental i 
territorial negatiu ja que en la majoria dels casos afectaven a espais naturals i 
patrimonials dels municipis afectats,508 així com pels efectes nocius que podien 
ocasionar a les persones.509 Aquestes mobilitzacions han tingut la capacitat de coordinar 
l’acció reivindicativa entre les diverses plataformes catalanes i organitzacions 
ecologistes, tant locals com les que tenien un àmbit d’actuació territorial més ampli, 
amb les activitats reivindicatives d’organitzacions i ajuntaments de fora de Catalunya. 
Segons Jiménez (2004c), en el cas de la línia elèctrica Sentmenat-Bescanó-Baixàs grups 
com la Coordinadora Antilínia de les Gavarres, la Plataforma Salvem l’Empordà, la 
Plataforma d’Oposició als Transvasaments (POT), la Coordinadora per la Salvaguarda 
del Montseny, Ecologistes en Acció de Catalunya, ANG i la IAEDEN, entre d’altres, es 
van coordinar amb d’altres grups ecologistes francesos510 per organitzar diverses 
manifestacions d’oposició a la construcció d’aquesta línia d’alta tensió com la que es va 
organitzar a la Jonquera el maig de 2005. Aquest procés de coordinació entre entitats 
ecologistes de diferents territoris fora de Catalunya també es va produir a les 
mobilitzacions enfront la MAT Penyalba-Isona, mitjançant la reactivació de la 
Plataforma Unitària contra l’Autopista Elèctrica511 que va agrupar entitats i municipis 
afectats tant de Catalunya com d’Aragó i que ja el 2002 havia aconseguit truncar els 
plans de la Red Eléctrica Española a la zona (Mòdol, 2010a).  
 
L’acció reivindicativa del moviment ecologista es va complementar i coordinar amb la 
col·laboració dels altres agents socials afectats per la construcció de les noves línies 

                                                 
508 En el cas de la MAT Sentmenat-Bescanó-Baixàs les entitats ecologistes i algunes administracions 
locals denunciaren el fort impacte ambiental que significaria la nova línia elèctrica per espais naturals 
com la serra de les Guilleries, la serra de l’Albera o el massís del Montseny (Jordi, 2005b).  
509 Les possibles afectacions per la salut de les persones ocasionades per l’exposició a l’alta tensió s’han 
basat en diversos estudis científics que la relacionaven amb l’aparició de la leucèmia infantil i de tumors 
cerebrals. Segons Feliu (2003), una de les causes principals d’oposició a la construcció de la línia 
elèctrica de les Gavarres fou el principal argument esgrimit pels opositors a la línia per demanar-ne el 
soterrament o el desviament. La seva afirmació es basa en el fet de que les principals reivindicacions 
contràries al projecte es desenvolupessin als municipis de Cassà i Llagostera on el traçat coincidia amb 
àrees poblades.  
510 A la Catalunya Nord es va crear el moviment d’oposició a la construcció de la MAT Sentmenat-
Bescanó-Baixàs Non a la très haute tensión i l’Assemblea Nord-Catalana (ANC) en que hi va col·laborar 
Iniciativa Verda de la Catalunya Nord (Jordi, 2005b). 
511 Aquesta Plataforma es va reactivar en una reunió que es va celebrar el 7 de desembre de 2009 i en la 
que van participar a la localitat de Pont de Montanyana (Osca) una trentena d’alcaldes dels municipis 
afectats de la Ribagorça aragonesa i del Pallars Jussà, representants d’entitats veïnals, ecologistes, 
propietaris afectats pel traçat de la futura MAT de Ponent i un representant de l’entitat ecologista 
IPCENA (Mòdol, 2010a).  
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elèctriques: persones particulars, partits polítics, ajuntaments i el sector empresarial.512 
Segons Feliu (2003), en el cas de la línia elèctrica de les Gavarres, les activitats 
reivindicatives a nivell particular van ser molt més actives que en la resta de 
mobilitzacions analitzades a causa de que el traçat previst estava situat a molt poca 
distància dels nuclis urbans, fet que va provocar que els propietaris afectats pel projecte 
s’organitzessin en una coordinadora que va demanar un estudi que proposava nous 
traçats prenent com una de les variables principals la distància mínima respecte als 
nuclis habitats.513 El posicionament dels partits polítics va tenir dos nivells d’actuació 
clarament diferenciats: per part dels ajuntaments afectats el seu plantejament va ser 
generalment d’oposició als projectes i de col·laboració amb les organitzacions 
ecologistes (amb algunes excepcions puntuals); no obstant, el tractament des dels 
aparells centrals dels partits polítics es va diferenciar clarament en funció si aquests 
estaven en el govern o a l’oposició.514 Els ajuntaments, tal i com s’ha apuntat 
anteriorment, han tingut generalment un posicionament contrari als projectes presentats 
per les administracions públiques i les companyies elèctriques, condicionats per la 
pressió popular i, en alguns casos, pels interessos de les empreses. En el cas de la línia 
elèctrica de les Gavarres l’estratègia dels ajuntaments va ser lluita legal515 (amb la 
col·laboració de l’Associació Antilínia) i la negociació directa amb les altres parts516 
(Feliu, 2003). La MAT Sentmenat-Bescanó-Baixàs es va trobar amb l’oposició quasi 
generalitzada pe part dels ajuntaments afectats que es van coordinar amb l’associació 
Sydeco THT-66 que agrupava els alcaldes de la Catalunya Nord contraris al projecte a 
través d’una trobada al Pertús (Alt Empordà) realitzada el 30 d’abril de 2005 i a través 
de la constitució de l’Associació de Municipis contra la MAT (AMMAT) a la que s’hi 
van afegir prop de 40 municipis (Jordi, 2006b). L’oposició per part dels ajuntaments 
afectats a la MAT Penyalba-Isona també va ser frontal a l’Aragó i Catalunya al·legant el 
seu impacte ambiental ja que afectava Espais Protegits d’Interès Natural (EIN) com la 
Serra del Montsec en el moment de travessar els rius Noguera Ribagorçana i Noguera 
Pallaresa, una zona d’hàbitat prioritari a Collatrava. Per part del sector empresarial en 
conjunt van tenir un plantejament ambivalent defensant els seus interessos evitant 
l’enfrontament directe amb les administracions públiques i les companyies elèctriques. 
Tal i com apunta Feliu (2003), el sector turístic517 no es declarava a favor de la 
construcció de la línia de les Gavarres, demanaven una millora en el servei de la xarxa 
                                                 
512 En el cas del sector empresarial el seu paper va ser de recolzament a la construcció de les línies 
elèctriques encara que mantenint una posició de no enfrontament amb els ajuntaments i organitzacions 
ecologistes contràries als projectes.  
513 Posteriorment es va constituir l’Associació contra la Línia d’Alta Tensió Julià-Castell d’Aro, integrada 
majoritàriament per veïns i veïnes i entitats locals i que tenia com a objectius lluitar judicialment per 
paralitzar les obres i l’organització de mobilitzacions i manifestacions (Feliu, 2003).  
514 Segons Jordi (2008a), en el cas de la MAT Sentmenat-Bescanó-Baixàs dins dels govern català el PSC 
defensava la interconnexió amb la xarxa elèctrica europea, mentre que ERC i ICV s’hi oposaven, encara 
que ERC era partidària de modernitzar la línia; mentre que els partits polítics de l’oposició, Convergència 
i Unió (CiU) i el Partit Popular (PP), es mostraven a favor de la línia.  
515 Els ajuntaments de Cassà de la Selva i Llagostera van arribar a no renovar els permisos de la 
companyia Fecsa-Enher per continuar les obres (Feliu, 2003).  
516 Els resultats de les negociacions dels ajuntaments van ser molt desiguals: mentre que a Cassà es va 
arribar finalment a un conveni amb les administracions públiques i les companyies elèctriques que va 
costar una greu crisi municipal, a Llagostera es va construir la línia per imposició administrativa (Feliu, 
2003). El Govern de la Generalitat va imposar l’execució de la línia elèctrica de les Gavarres argumentant 
raons d’excepcional interès públic aplicant la Llei 54/1997 del sector elèctric, degut a la impossibilitat 
d’arribar a un consens amb l’Ajuntament de Llagostera.  
517 El sector turístic estava representat per la Cooperativa Costa Brava Centre, la Federació d’Hostaleria i 
l’Associació Turística d’Apartaments (ATA) i les Cambres de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, Palamós 
i Girona (Feliu, 2003).  
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elèctrica, especialment durant les temporades turístiques, encara que de forma indirecta 
actuava a favor de la construcció de la línia ja que la companyia elèctrica argumentava 
que les mancances en el servei elèctric es devia a que la línia actual era obsoleta i el 
retard en la construcció de la nova línia afavoria l’empitjorament de la situació. 
L’Associació d’empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) i la 
Cambra de Comerç de Girona van reiterar el seu suport a la MAT Sentmenat-Bescanó-
Baixàs amb l’argument de que era necessària per posar fi als talls d’electricitat que 
perjudicaven a les indústries i per aconseguir l’ampliació de potència de diverses 
empreses que ho havien sol·licitat (Jordi, 2005c).  
 
Les mobilitzacions ecologistes es van desenvolupar amb la col·laboració dels 
ajuntament dels municipis afectats, la implicació d’entitats locals i d’abast territorials 
més ampli i dels col·lectius de persones afectades per les expropiacions. Aquestes 
mobilitzacions van tenir diversos nivells i mecanismes de protesta:  
 

- Activitats de bloqueig a la construcció de la línia de les Gavarres i a les 
companyies elèctriques a Cassà de la Selva i a Llagostera per part dels 
respectius ajuntaments que van denunciar el desacatament de l’ordre 
municipal al Tribunal Civil de Girona al llarg de setembre de 1998, a la que 
s’hi va afegir una manifestació el mes d’octubre a Cassà de la Selva amb la 
participació de 1.500 persones amb el suport de parlamentaris de Girona i 
entitats d’arreu de Catalunya518 (Feliu, 2003).  

- Creació de plataformes locals amb l’objectiu de canalitzar les 
mobilitzacions contra la MAT Sentmenat-Bescanó-Baixàs, mitjançant la 
constitució de la Plataforma No a la Molt Alta Tensió (No a la MAT),519 
formada per les entitats ecologistes Salvem l’Empordà, Salvem les 
Guilleries i la Plataforma en Defensa de l’Alta Garrotxa. Aquestes entitats 
denunciaven la manca d’implicació dels alcaldes gironins afectats pel traçat 
i recolzaven l’actitud dels alcaldes de la Catalunya Nord que feien un front 
comú contra la línia (Jordi, 2005c). En el procés d’oposició a la MAT 
Penyalba-Osona, tal i com s’ha comentat anteriorment, la Plataforma 
Unitària contra l’Autopista Elèctrica va comptar amb la participació 
d’organitzacions ecologistes i diversos ajuntaments implicats.  

- Manifestacions de protesta i concentracions de protesta davant les obres de 
construcció de les línies elèctriques, com en el cas de la represa de les obres 
motivat pel decret de la Generalitat (25 de setembre de 2001) i que va 
significar que els veïns i veïnes de Llagostera es manifestessin diàriament 
en senyal de protesta (Feliu, 2003). Un exemple de la col·laboració entre 
organitzacions ecologistes i representants de les administracions públiques i 
els partits polítics va ser la manifestació que es va celebrar el 23 de maig de 
2005 a la Jonquera (Alt Empordà), organitzada per la Plataforma No a 
MAT, el Collectif Non a la THT (França) i Salvem l’Empordà va aplegar 
entre 4.000 i 5.000 persones i va comptar amb la participació d’una 

                                                 
518 El procés va quedar aturat davant l’actitud de la companyia Fecsa-Enher que va anunciar que no 
donaria més llicències d’alta a 20 pobles de la província de Girona fins i que no podia fer front a la 
demanda energètica al llarg de la temporada turística a la Costa Brava fins que no s’acabés la línia de les 
Gavarres i amenaçava amb no poder donar servei. Finalment, a l’abril de 2001 l’ajuntament de Cassà de 
la Selva va arribar a un acord amb la companyia elèctrica i la Generalitat pel que es preveia l’allunyament 
de les torres d’alta tensió dels habitatges i el compromís d’inversió en les millores de la xarxa elèctrica de 
baixa tensió al nucli antic de la localitat (Feliu, 2003).  
519 Plataforma NO a la MAT: http://www.nomat.org/ (consultat 16/01/2012).  
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cinquantena d’alcaldes del nord i del sud de la frontera, representants 
d’ERC i ICV i del president del Consell General dels Pirineus Orientals 
(Jordi, 2006b).  

- La complexitat dels projectes de construcció de les línies elèctriques 
analitzades va comportar la necessitat de que des les entitats ecologistes i 
els municipis es plantegessin alternatives a la seva viabilitat que havien 
d’introduir canvis en el seu plantejament inicial que incorporessin les 
propostes que des del moviment ecologista introduïen mesures de protecció 
ambiental. En aquesta línia, es van desenvolupar diversos estudis amb 
l’objectiu de plantejar canvis en els traçats inicials com el que van 
encarregar la Plataforma No a la MAT en el qual es plantejava la 
ineficiència de la construcció de la nova MAT Sentmenat-Bescanó-
Baixàs520 i els que van presentar el 2009 el Consell d’Iniciatives Locals per 
al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA)521 i l’entitat 
ecologista del Pla de l’Estany Limnos.522 
  

5.3.5 Les mobilitzacions enfront la gestió de residus 
 
5.3.5.1 Anàlisi de la problemàtica ambiental 
 
El tractament dels residus industrials a Catalunya ha estat un dels principals factors 
d’enfrontament entre l’administració pública i el moviment ecologista a causa de la 
dificultat existent pel seu tractament i pel seu impacte en el medi: 
 

“Per residus industrials s’entén qualsevol material sòlid, pastós o líquid 
resultant d’un procés de fabricació, de transformació, d’utilització, de 
consum o de neteja, que en l’estadi final és destinat a l’abandó pel seu 
productor, o pel seu posseïdor” (Cucurull, 1988:524).  
 

L’activitat industrial genera un volum important de residus que, en el cas de Catalunya, 
s’han concentrat concentren principalment al llarg del primer cinturó industrial de 
Barcelona (Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès Occidental) i del Tarragonès (Figura 
41). 
 
  

                                                 
520 L’estudi argumentava que el problema energètic de Girona no radicava en les línies de transport sinó 
en les de distribució per la qual cosa es plantejava que les línies ja existents de La Roca-Santa Llogaia 
d’Alguema (132 kV) i de Tordera-Girona (110 kV) s’havien de convertir en 220 kV a doble circuit, fet 
que permetria seguint el mateix traçat assegurar el subministrament a les empreses i la població en 
situacions de màxima demanda (Jordi, 2006b).  
521 L’estudi recomanava el soterrament total de la línia i la seva compactació amb les infraestructures 
existents amb l’objectiu de preservar l’impacte paisatgístic i aconseguir menys pèrdues energètiques que 
en el transport aeri (Jordi, 2010b).  
522 Aquesta entitat ecologista proposava que s’estudiés com a possible alternativa al projecte original 
d’Endesa un traçat alternatiu situat més cap al nord, en paral·lel a l’N-260, que permetria evitar l’alteració 
del riu Fluvià, i que es considerés la possibilitat de soterrar la línia (Jordi, 2010b).  



El procés d’inserció de l’ecologisme a la societat catalana 

 397

Figura 41: Distribució comarcal de la generació de residus municipals per comarca 
2008 
 

 
 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge (2010:96) 
 
Segons Cucurull (1988), el 1983 a Catalunya existien a l’entorn de 275 abocadors 
incontrolats que eren utilitzats per residus especials, que incloïen productes altament 
tòxics i contaminants. Es generaven a l’entorn de 1.900.000 tones/any de residus, de les 
quals 1.100.0000 tones/any es podien considerar residus especials. Per intentar 
solucionar la problemàtica de la gestió dels residus es va plantejar, seguint el model 
europeu, el tractament dels residus industrials mitjançant la construcció de plantes 
centralitzades que permetia optimitzar d’una forma més adequada els residus generats 
en un territori amb una forta acumulació d’activitat industrial. La Llei 6/1983, de 7 
d’abril, de residus Industrials,523 tenia per objecte regular les activitats relacionades amb 
la recollida, el transport, l’eliminació i el reciclatge dels residus industrials amb 
l’objectiu de protegir el medi ambient i aprofitar-los de la forma més adequada possible. 
Corresponia a la Junta de Residus, creada per la Llei, la planificació, la informació, 
l’organització i la supervisió de les actuacions relatives a les activitats relacionades amb 

                                                 
523 Llei 6/1983, de 7 d’abril, de residus industrials: http://sgde.ambiterr.es/leg/texto/161.pdf (consultat 
17/01/2012).  
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els residus industrials. L’aplicació de la Llei, segons el moviment ecologista, no va 
significar la solució al problema. A finals de la dècada dels anys 80 del segle XX, 
segons Cucurull (1988), tant sols existien una planta d’instal·lació a Martorell per 
regeneració d’olis usats, quatre instal·lacions a el Prat de Llobregat i tres a les 
comarques del Vallès per la regeneració de dissolvents i una planta dedicada al 
tractament de líquids inorgànics a el Prat de Llobregat. Tant sols existia una planta 
incineradora a el Prat de Llobregat.  
 
El Pla Director per a la Gestió dels Residus Industrials a Catalunya (PDGRIC) de 1990, 
va intentar rectificar la manca d’eficiència en el tractament de residus. Va significar la 
potenciació dels abocadors i de les plantes incineradores, les plantes físico-químiques i 
els abocadors controlats. No va assolir la reducció de la producció de residus tòxics. Es 
tractava de no afectar la producció industrial però controlant i planificant els seus 
efectes. No es va potenciar el reciclatge, amb una aposta per la construcció de més 
abocadors i més incineradores. La Llei de Residus Mínims (1993), va significar un 
intent d’evitar en la mesura del possible la producció en origen de les matèries tòxiques 
i perilloses. En la pràctica es va passar de les 8 incineradores existents el 1993 a les 10 
que es van preveure pel 1994. D’altra banda, la Llei plantejava la necessitat de que els 
ajuntaments amb més de 5.000 habitants havien de recollir de forma separada la matèria 
orgànica i la inorgànica, amb el conseqüent augment de costos pels ajuntament, fet que 
va provocar una oposició pel seu acompliment524 tant per part dels ajuntaments com de 
la indústria que van mostrar una forta resistència a assumir els costos de les seves 
externalitats (Llurdés, 2003).  
 
A partir dels anys 90 del segle XX es van elaborar i modificar des de la UE diferents 
directives orientades a establir una sèrie de conceptes i prioritats en forma jeràrquica 
d’accions orientades a afavorir la reducció de residus i estalviar la utilització de 
recursos, així com la fabricació de productes i materials de manera que un cop acabada 
la seva vida útil es pugui recuperar el material com a matèries primeres.  

 
Segons el Departament de Medi Ambient i Habitatge (2010) en el seu Informe 2009, a 
Catalunya a partir de 2000 les diferents legislacions ambientals525 s’han desenvolupat 
un model de gestió de residus basats en les següents premisses (Figura 42):  
 

- La reducció al màxim del contingut de matèria orgànica destinada a 
dipòsits controlats. 

- La màxima prioritat en la recuperació dels materials. 
- L’aprofitament energètic del contingut dels materials residuals com a 

valorització energètica. 
 
  
                                                 
524 Segons Ortega i Calaf (2010), amb la presentació del Pla de Gestió de Residus Industrials (PDRI) van 
aparèixer les argumentacions manifestant que s’estava produint una inequitat ambiental en concentrar les 
instal·lacions als municipis amb població escassa, amb tendència a l’envelliment i predomini del sector 
primari que va ocasionar nombroses resistències entre els municipis on es va decidir instal·lar les futures 
instal·lacions de tractament de residus.  
525 Aquestes legislacions han estat: Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora dels residus; 
Llei15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus; Llei 
9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus; i el 
Decret legislatiu 1/2009, per la qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de residus, que deroga les 
anteriors (Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010)  



El procés d’inserció de l’ecologisme a la societat catalana 

 399

 
 
 

 
 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge (2010:93) 
 
Malgrat les disposicions legislatives i la tendència a aplicar criteris sostenibles orientats 
a la seva minimització, l’evolució de la generació de residus a nivell municipal ha 
mantingut la seva tendència a l’alça al llarg del període 1996-2008 (Figura 43). No 
obstant, a partir de 2007 es por apreciar una relativa tendència a l’estabilització i fins i 
tot a una lleugera reducció. 
 
Figura 43: Evolució de la generació de residus municipals i destinacions 1998-2008 
 

 
 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge (2010:95) 
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Figura 42: Escala jeràrquica del concepte de valorització dels residus 
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5.3.5.2 El procés de mobilització d’oposició a la construcció d’incineradores. Agents 
socials implicats.  
 
La lluita reivindicativa del moviment ecologista davant la problemàtica dels residus 
industrials s’ha desenvolupat en dos grans eixos d’acció i conscienciació ambiental: 
l’oposició a la construcció d’incineradores i abocadors i la reducció en origen de la 
producció de deixalles. 
 
La mobilització ecologista enfront els problemes generats pels residus industrials ha 
tingut a Catalunya en els vessaments i abocadors il·legals i en la denúncia d’empreses 
altament contaminants un dels seus focus de mobilització ciutadana. Un dels punts 
negres de la contaminació han estat els vessaments incontrolats als rius Llobregat, 
Besòs, Terri o el Tordera que han ocasionat greus efectes d’erosió i contaminació de 
l’aigua, el sòl i les aigües subterrànies (Gómez, 1995). El desenvolupament econòmic 
incontrolat i poc planificat, ha estat una pràctica habitual a Catalunya conjuntament amb 
una greu manca de protecció, vigilància i control dels recursos hídrics existents. Aquest 
fet s’ha agreujat amb les activitats contaminants de la indústria, la mineria, l’agricultura, 
la ramaderia i el serveis. 
 
Des de l’administració pública s’han desenvolupat diverses actuacions per corregir els 
efectes de la producció creixent de residus industrials i pal·liar els seus efecte pel medi. 
El Pla de Sanejament de Catalunya (1985) va definir els objectius de qualitat dels rius 
de Catalunya i va establir un programa d’actuacions per millorar el sanejament de les 
aigües residuals urbanes però no va solucionar el problema dels abocaments incontrolats 
provocats per l’extracció de sorra, grava i àrids (com els del deltes del Llobregat i del 
Besòs), les fuites de dipòsits i conduccions d’hidrocarburs (com les del riu Francolí 
produïdes per les filtracions de les instal·lacions de CAMPSA) i els vessaments de 
residus industrials directament a les conques fluvials (com el cas del delicte ecològic 
contra l’empresa Filats i Teixits Puigneró).526 El PDGRIC (1990) i l’entrada en vigor el 
1993 la Llei 19/91 del Parlament de Catalunya per la que qualsevol indústria havia de 
declarar tant els seus consums com la seva càrrega contaminant van significar els 
primers intents per respondre als greus problemes ambientals generats per la producció 
de residus. Segons Nel·lo (2003), el PDGRIC, malgrat incloure mesures innovadores 
com el tractament en origen o la neteja de sòls contaminants, les seves actuacions feien 
més èmfasi en l’eliminació de residus, fet que significava en la pràctica el manteniment 
de l’estructura productiva. La Llei 6/1993, reguladora dels residus i el Programa de 
Gestió de Residus Especials de 1994 (PGRE) van integrar actuacions dirigides a la 
reducció dels residus implicant a les empreses en el procés tampoc va aconseguir 
solucionar el problema de fons que era la localització de les instal·lacions que es va 
confiar a la capacitat del Govern per negociar de forma individual els emplaçaments 
amb els afectats dels llocs escollits. Els objectius que es van fixar en el Programa de 
Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC) 2001-2006 de reduir la 

                                                 
526 L’empresa Filats i Teixits Puigneró S.A. va ser denunciada el 1979 per captar aigües superficials i 
subterrànies de la Riera de Sorreig per les seves activitats industrials i per l’abocament d’aigües residuals 
que van provocar greus problemes ambientals com ara l’assecament total de la riera, modificació de tot 
l’ecosistema de la mateixa. Les accions de denúncia del Grup de Defensa del Ter va aconseguir que 
finalment el 1997 es dictés una sentència que va condemnar al propietari de l’empresa a 4 anys de presó 
menor, el pagament de 7.500.000 pessetes, la suspensió de tot càrrec públic durant el temps de la 
condemna i al pagament de la meitat de les costes processals.  
Grup de Defensa del Ter: www.gdter.org/pdf/alegacions/puignero/01.pdf (consultat 04/11/2011).  
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generació de residus al 2006 tampoc s’havien assolit.527 Aquest model de tractament 
dels residus que s’ha desenvolupat des de les administracions públiques basat en la 
creació d’instal·lacions de tractament de residus industrials i d’incineradores ha estat 
denunciada per l’ecologisme per la seva ineficàcia.528  
 
Des de la Generalitat s’argumentava que les noves infraestructures actuarien com un 
mecanisme d’activació i creixement econòmic de les poblacions escollides (sovint en 
situació precària a nivell econòmic i industrial), l’absència de riscos ambientals i per la 
salut i per la necessitat d’acceptar les conseqüències del model de creixement econòmic 
en unes zones amb poc atractiu per la inversió (Nel·lo, 2003).  
 
Malgrat que les protestes enfront la política de la Generalitat de Catalunya de potenciar 
els abocadors i les incineradores s’han caracteritzat per l’acció reivindicativa per part 
d’entitats representants dels interessos locals, el 1990 es va desenvolupar una campanya 
de mobilització de caràcter global contra el PDGRIC, aprovat pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya i que va tenir especial incidència a les comarques de l’Alt 
Camp, Conca de Barberà, Anoia i Baix Llobregat. La decisió de la Generalitat de 
Catalunya i la Corporació Metropolitana de Barcelona d’instal·lar abocadors al Baix 
Llobregat i el Baix Penedès per resoldre la problemàtica dels abocaments incontrolats 
de residus va propiciar la constitució de diverses coordinadores anti-abocadors formades 
per col·lectius ecologistes i grups d’associacions de veïns i veïnes amb l’objectiu 
d’oposar-se a que els seus territoris es convertissin en zones d’emmagatzematge dels 
residus que es generaven a d’altres indrets de Catalunya.529 La protesta ciutadana es va 
coordinar en una única mobilització a nivell de tot el territori català mitjançant una 
organització que s’estructurava en tres comissions (tècnica, política530 i econòmica) i 
per la celebració de reunions setmanals en cadascun dels pobles afectats per debatre la 
situació i acordar les mesures a emprendre. Un dels actes que es van organitzar de forma 
unitària va ser l’organització de les Segones Jornades sobre Residus Industrials (juny 
de 1990) a Barcelona, Castellbisbal i el Pla de Santa Maria en les que es van plantejar 
línies alternatives a l’actuació de la Generalitat. La mobilització va assolir els seus 
                                                 
527 El 2006 es van produir a Catalunya 4.259.980 tones de residus municipals, un 20% més del que havia 
previst el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2001-2006. DEPANA, Ecologistes en 
Acció de Catalunya, Greenpeace i l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) van 
demanar el 2006 al Parlament de Catalunya que les noves lleis en matèria de gestió de residus afrontessin 
de forma decisiva els greus problemes que suposava la gestió de residus i els mecanismes necessaris per 
acomplir els objectius establerts, garantir la màxima protecció del medi i aturar el malbaratament de 
recursos. 
Ecologistes en Acció. Catalunya i els residus municipals: conformisme o ambició?: 
www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_residus_municipals_catalunya.pdf (consultat 04/11/2011).  
528 Segons Greenpeace (1994), en teoria l’incineració trenca els residus tòxics i els converteix en diòxid 
de carboni i aigua; però en realitat, al llarg del procés d’incineració dels residus la matèria ni es crea ni es 
destrueix, tant sols canvia la seva composició química i la toxicitat dels productes que es cremen i es 
transfereixen d’un medi a l’altre (de sòlid a líquid) a l’atmosfera a través de la xemeneia, a l’aigua a 
través de les aigües residuals, i al sòl a través dels vessaments de les cendres. Per Gómez (1995), els 
abocadors generen gasos tòxics i de líquids a causa del dels processos de fermentació i compactació dels 
productes emmagatzemats. La pluja els converteix en “pluja àcida” que comporta una gran quantitat de 
metalls pesants altament perillosos. La seva toxicitat no es pot eliminar pràcticament mai i encara es 
desconeixen moltes de les reaccions químiques que a llarg termini poden desencadenar problemes 
d’incalculables efectes per la salut de les persones. 
529 Centre de Recursos per l’Ecologia Social. Mobilització contra el Pla de Residus: 
http://www.ub.edu/cres/catala/recursos_i_bbdd/pla_residus.htm (consultat 11/11/2011).  
530 La comissió política estava formada per alcaldes dimitits com a protesta pels efectes que per la seves 
poblacions significava el Pla Director pel PDGRIC).  
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objectius que van conduir a que la Generalitat retirés el Pla el 1991 i que aquesta 
desenvolupés diverses programes per tractar el problema de la gestió de residus des 
d’una perspectiva més global.  
 
Les mobilitzacions ecologistes contra la proliferació d’abocadors i incineradores de 
residus s’han caracteritzat pel seu caràcter local i d’oposició mitjançant la creació de 
plataformes i coordinadores formades per organitzacions ecologistes, entitats locals 
diverses i els propis ajuntaments que van desenvolupar accions de protesta i accions 
judicials davant l’administració pública amb l’objectiu d’aturar la seva construcció o 
paralitzar el seu funcionament en els casos que s’havia iniciat la seva activitat. Les 
circumstàncies de cada procés de mobilització han estat diverses i no es pot parlar d’un 
model que ens permeti generalitzar les diverses accions reivindicatives. No obstant, 
podem apreciar una sèrie de característiques comuns que permeten donar una visió de 
conjunt del fenomen de protesta enfront l’instal·lació d’abocadors i incineradores a 
Catalunya que inclouen aspectes com: les causes i motivacions de la problemàtica 
ambiental (ja tractades anteriorment), els objectius de la mobilització, el tipus de les 
mobilitzacions, les accions judicials enfront les administracions públiques i els resultats 
de les accions reivindicatives: 
 

- La necessitat de clausurar els abocadors i incineradores que ja estaven en 
funcionament pel greu perill (generalment contrastat mitjançant informes 
elaborats per organitzacions ecologistes i centres de recerca independents) 
per la salut que significaven per la població que habitava al seu entorn, per 
l’impacte en paisatges d’alt valor ecològic, antropològic i cultural dels 
terrenys on s’ubicaven o es pretenia ubicar. Sovint en el procés 
reivindicatiu s’exigia la posterior descontaminació de l’abocador.  

- Aturar la posada en funcionament de l’abocador o incineradora denunciant 
la poca transparència del procés i en molts casos l’il·legalitat del 
procediment administratiu. En alguns casos el Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat va permetre que els abocadors i incineradores 
disposessin d’un termini per adequar-se als requisits de la legislació 
ambiental vigent.  

- La voluntat per part del moviment ecologista, de les organitzacions 
ecologistes locals i de molts ajuntaments per promoure alternatives viables 
a la política de la Generalitat de potenciar la construcció d’abocadors i 
d’incineradores plantejant la implementació de la recollida selectiva i del 
reciclatge.  

 
Els tipus de mobilitzacions han estat molt diverses i s’han desenvolupat a l’entorn de 
diversos mecanismes de sensibilització com ara la creació de plataformes locals i 
coordinadores (amb la col·laboració d’organitzacions ecologistes d’àmbit d’actuació 
més global) que han desenvolupat accions de protesta on es manifestava públicament la 
seva oposició davant els propis abocadors i incineradores. També han organitzat actes 
reivindicatius enfront els ajuntaments i administracions públiques implicades en el 
procés, així com la celebració d’assemblees impulsades per les plataformes i 
coordinadores on es feien públics manifestos reivindicatius i declaracions on es 
denunciava l’impacte ambiental i per salut i en els que es plantejaven alternatives a la 
seva construcció i enderrocament. Sovint aquestes plataformes i coordinadores es 
presentaven als plens dels ajuntaments on demanaven la clausura o l’aturada dels 
projectes de gestió de residus i comptaven amb el suport de partits polítics del mateix 



El procés d’inserció de l’ecologisme a la societat catalana 

 403

consistori. Alguns d’aquests actes informatius es desenvolupaven aprofitant fires, 
exposicions, festes majors... i servien per recollir signatures per la seva posterior 
presentació a les administracions públiques o afegir-les als plecs de denúncia en les 
demandes judicials.  
 
Els arguments que justificaven les mobilitzacions de caràcter reivindicatiu es recollien 
dels estudis d’inviabilitat ambiental i social que aportaven les organitzacions ecologistes 
especialitzades en el tractament de residus, universitats i centres de recerca. 
Organitzacions ecologistes com Greenpeace, Acció Ecologista, CEPA, GEPEC entre 
d’altres, aportaven informes, mitjans audiovisuals i reportatges sobre la situació de les 
infraestructures de gestió de residus i que servien per difondre’ls als mitjans de 
comunicació local. Des de la perspectiva científica, s’han organitzat jornades tècniques 
sobre tractament de residus davant l’escassa voluntat de les administracions públiques 
de donar informació a la ciutadania sobre els processos de presa de decisions respecte 
els motius de la localització dels abocadors i incineradores i sobre els seus efectes 
ambientals i sobre la salut de la població afectada. En el cas de l’abocador de 
Cardona,531 davant les primeres reaccions d’oposició per part de la població, va ser la 
Generalitat de Catalunya de contractar estudis a diversos equips d’investigació integrats 
per tècnics i professors universitaris, amb l’objectiu de dotar de rigor, independència i 
objectivitat a la decisió presa532 (Nel·lo, 2003). L’entrada en servei del Centre de 
Tractament de Residus de la Conca de Barberà és un altre cas en el que els estudis de 
viabilitat presentats pel Departament de Medi Ambient va comptar amb l’oposició de la 
Plataforma Alternativa al Centre de Tractament de Residus de la Conca de Barberà 
(PACTRC) que argumentava que l’estudi hidrogeològic presentava una sèrie de 
deficiències que els feien dubtar sobre l’afectació de l’abocador sobre l’aqüífer de la 
conca del riu Francolí i sobre els efectes sobre els nuclis de població propers l’abocador 
(Saladié, 2004a).  
 
Els processos de mobilització enfront la gestió dels residus amb comptat amb el 
recolzament d’alguns dels partits polítics (generalment a càrrec dels que es trobaven a 
l’oposició) , fet que va provocar en molts casos enfrontaments interns i canvis en les 
aliances electorals . Aquesta divisió interna entre els representants polítics locals es va 
fer palesa en el desigual suport als processos de participació política, com ara consultes 
populars i referèndums, organitzats per les coordinadores i plataformes oposades al 
model de gestió de residus basat en la construcció d’abocadors i incineradores.  
 
Les accions judicials enfront les administracions públiques s’han caracteritzat per la 
presentació de denúncies i al·legacions contra les administracions públiques demanant 
la paralització o clausura dels abocadors o incineradores. Els principals instruments de 
denúncia ambiental han estat: 
 

                                                 
531 El conflicte de l’abocador de Cardona té el seu origen en la decisió del Departament de Medi Ambient 
(gener de 1997) de proposar la reutilització de la mina abandonada de potassa amb l’objectiu de col·locar-
hi un magatzem de residus industrials especials (Nel·lo, 2003). 
532 En aquest cas es va produir un conflicte entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardona i 
la Plataforma Antiabocador que demanaven uns estudis paral·lels als oficials argumentant la poca 
fiabilitat i els interessos partidistes d’aquets. La lentitud en el procés d’elaboració dels estudis i la 
incapacitat per explicar clarament la seva autoria va afavorir la radicalització de la Plataforma 
Antiabocador (Nel·lo, 2003).  
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- Presentació d’al·legacions davant el Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).  

- Demandes davant la Comissió de les Comunitats Europees i la Comissió de 
Peticions del Parlament Europeu en els casos en que les instal·lacions 
incomplien la legislació ambiental europea. 

- Presentació d’informes pericials davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC).  

-  Modificacions de normes subsidiàries a les Comissions Territorials 
d’Urbanisme provincials. 
 

Les mobilitzacions van començar a desenvolupar-se a mitjans dels anys 70 del segle 
XX, quan els primers efectes dels abocadors il·legals i els construïts sense acomplir les 
condicions mínimes de seguretat i salubritat comencen a tenir els seus efectes negatius 
sobre el medi i la salut de les poblacions. En els seus inicis, aquestes mobilitzacions 
sorgeixen de la societat civil i es caracteritzen per l’organització d’accions de protesta i 
per l’inici d’accions judicials contra les administracions públiques i empreses 
implicades en la gestió dels residus. Un dels casos més paradigmàtics de les 
mobilitzacions enfront la construcció d’abocadors de residus i que reflecteix com el 
moviment ecologista s’oposa a l’incompliment de la legislació ambiental per part de 
l’administració pública, el constitueix el de l’abocador del Garraf. Aquest abocador que 
depenia de l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient (EMMA) es va posar en marxa el 
1974 i va arribar a acumular fins a 25.000.000 de tones fins la seva clausura el 2006, 
malgrat que s’havia d’haver clausurat el 1999.533 El 1986 el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques (DPTOP) va aprovar el Pla especial de protecció del medi 
físic i del paisatge de l’espai natural del Garraf que amb la declaració de parc natural el 
feia incompatible amb el funcionament de l’abocador (Sau, 2007). El 2000 l’EMMA va 
aprovar un projecte bàsic de restauració de l’abocador del Garraf i el 2006 es va tancar 
definitivament, derivant els residus generats pels habitants de l’àrea metropolitana als 
tres nous ecoparcs construïts: Zona Franca de Barcelona, Montcada i Reixac i Sant 
Adrià del Besòs.534 Les primeres mobilitzacions enfront l’abocador del Garraf van 
començar el 1986 a través de la Coordinadora per a la Defensa del Massís del Garraf535 
que va promoure diversos actes de mobilització mitjançant talls de carreteres i protestes 
davant els plens de l’Ajuntament de Gavà i va proposar accions d’insubmissió fiscal i al 
rebut de les escombraries, així com la presentació de dos contenciosos contra les 
ampliacions i pròrrogues de l’abocador.536 Aquests dos contenciosos feien referència a 
l’oposició a l’ampliació del perímetre de l’abocador aprovada el 1995 i a la negativa del 
consistori de Gavà a clausurar-lo tot i que no tenia llicència municipal.537  
                                                 
533 El retard en la construcció de les noves instal·lacions per al tractament de residus previstes en el 
Programa Metropolità de Gestió de Residus Metropolitans (PMGRM) 1997-2006 ho va proposar fins el 
2006 (Sau, 2007). 
534 Els centres de la Zona Franca de Barcelona i de Montcada i Reixac, havien de tractar els residus i una 
vegada embalats i tractats es dipositaven als abocadors controlats de Badalona, Vacarisses, Cerdanyola 
del Vallès i els Hostalets de Pierola. En el cas de l’ecoparc de Sant Adrià els residus anaven directament 
cap a la incineradora.  
535 Aquesta coordinadora va fundar la Coordinadora Salvem el Garraf (1995), que estava formada per 
diverses organitzacions ecologistes, d’associacions de veïns i de propietaris: Associacions de Veïns de 
Colomeres, Can Trias, Vista Alegre, Propietaris de Montemar i Tristán de la Rosa, Begues i Castell-Poble 
Vell i les associacions ecologistes Grup Ecologista Quercus, Grup Ecologista Alzina i DEPANA.  
536 El 15 de febrer de 2001, la secció tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal 
Superior de Catalunya va fallar a favor de la Coordinadora Salvem el Garraf. 
537 Centre de Recursos d’Ecologia Social. Moviment contra l’Abocador del Garraf: 
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A partir de la dècada dels anys 80 del segle XX es van intensificar les mobilitzacions 
davant la constatació dels seus efectes prejudicials per la salut de la població i pel medi. 
Les mobilitzacions contra els abocadors de la Fontsanta (Baix Llobregat), de Can Mata 
dels Hostalets de Pierola (Anoia) i de Vacamorta a Cruïlles (Baix Empordà) són 
d’aquests casos en els que els efectes sobre la salut de la població,538 la il·legalitat de 
l’abocador539 i la utilització per tractament de residus no previstos provoquen la creació 
de comissions, coordinadores i Plataformes. Les organitzacions socials i ecologistes 
d’aquestes tres poblacions van desenvolupar una sèrie d’accions populars, com ara la 
concentració que aplegar a més de 1.000 persones davant l’abocador de la Fontsanta que 
pretenia la clausura i descontaminació de les zones afectades (1987), la mobilització 
ciutadana pel tancament de l’abocador de Can Mata dels Hostalets de Pierola (entre 
1997 i 2004), i la recollida de signatures que permetés aclarir el funcionament de la 
instal·lació i demanar més transparència en el procés de presa de decisions en el cas de 
l’abocador de Vacamorta a Cruïlles (2000). En el cas de la mobilització contra 
l’abocador de la Fontsanta, aquestes accions reivindicatives es van complementar amb 
la denúncia presentada pel CEPA davant la Comissió de les Comunitats Europees per la 
construcció d’un jardí públic a la zona afectada sense la necessària desinfecció prèvia i 
la querella de la Comissió Antiabocadors de Residus Químics del Baix Llobregat, 
membres de l’Associació de Veïns del barri de La Plana (Sant Joan Despí) i membres 
de la Comissió de Seguiment de l’Abocador de la Fontsanta contra la Mancomunitat 
Intermunicipal i la Corporació Metropolitana de Barcelona pels efectes sobre la 
contaminació de les aigües. 
  
En alguns casos les denúncies es van presentar a diversos organismes públics i judicials 
al mateix temps, com en el cas de l’abocador de l’Espluga de Francolí, en el que la 
Plataforma Alternativa al Centre de Tractament de Residus de la Conca de Barberà va 
denunciar la posada en marxa de l’abocador a la Comissió de Peticions del Parlament 
Europeu i a la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (Saladié, 2004a).  
 
A partir dels anys 90 del segle XX les mobilitzacions incorporen el treball en xarxa amb 
d’altres plataformes i coordinadores amb l’objectiu de sumar esforços davant les 
administracions públiques, la celebració d’assemblees, l’elaboració de manifestos, i 
l’impuls a la celebració de jornades tècniques sobre el tractament de residus per 
aconseguir una més gran visualització mediàtica de la problemàtica ambiental. 
L’organització d’assemblees és un dels mecanismes de coordinació entre entitats que 
                                                                                                                                               
 http://www.ub.edu/cres/catala/recursos_i_bbdd/garraf.htm (consultat 11/11/2011).  
538 En el cas de l’abocador de la Fontsanta, el 1985 sorgeixen els primers efectes sobre la salut de la 
població (irritacions a la pell i ulls dels alumnes de l’escola propera a l’abocador i dels veïns de la zona) 
d’un abocador que es va construir el 1979 sense cap estudi ambiental i que no es va reconèixer fins el 
1982 que seria un abocador de residus industrials. 
Centre de Recursos per l’Ecologia Ambiental. Mobilitzacions contra l’abocador de la Fontsanta: 
 http://www.ub.edu/cres/catala/recursos_i_bbdd/aboca_fontsanta.htm (consultat 10/11/2011).  
539 En cas de la mobilització pel tancament de l’abocador de Can Mata dels Hostalets de Pierola, malgrat 
que l’Ajuntament va legalitzar l’abocador el 1985 amb una llicència d’activitats classificades per a 
residus tòxics urbans, excloent-ne expressament els residus tòxics i perillosos, el mateix ajuntament va 
ordenar-ne la seva clausura pels múltiples incompliments de les condicions de la llicència i de la 
normativa ambiental aplicable. Davant la pressió de l’empresa que gestionava l’abocador i la intervenció 
de la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya, l’alcalde dicta un decret pel qual s’aixecava la 
suspensió de l’activitat condicionada al compliment de la llicència concedida. 
Centre de Recursos per l’Ecologia Ambiental. Mobilitzacions contra l’Abocador Can Mata dels Hostalets 
de Pierola: www.ub.edu/cres/catala/recursos_i_bbdd/aboca_can_mata.htm (consultat 10/11/2011).  
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lluiten enfront la política de construcció d’abocadors i incineradores, com és el cas de la 
mobilització pel tancament de l’abocador de Tivissa (Rivera d’Ebre), les diverses 
plataformes van organitzar una assemblea a Móra d’Ebre (2003) on hi participen unes 
700 persones i on es demana, mitjançant diverses sessions informatives, l’aturada del 
projecte d’un macroabocador que havia d’ocupar 22 ha de superfície i que havia de tenir 
una capacitat de 3 milions de tones de residus.540 A Rellinars (Vallès Occidental) la 
Plataforma Cívica No a l’Abocador, com a oposició a l’abocador de Collcardús a 
Vacarisses (Vallès Occidental), va celebrar un acte a l’abril de 2005 al que hi van 
assistir uns 300 veïns i veïnes en el que es va aprovar un manifest en el que es 
considerava que el nou abocador es considerava “un atemptat ecològic” per al futur Parc 
Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac (X3 Estudis Ambientals, 2005).  
 
Conjuntament a l’estratègia d’organització d’assemblees, es consolida un procés de 
mobilitzacions ciutadanes que incorporen diverses estratègies que afavoreixen l’impacte 
de les seves accions. La Plataforma Antiinceneradora de la Vall d’en Ges, va organitzar 
diversos actes per oposar-se a la construcció d’una incineradora termo elèctrica al terme 
municipal de Sant Pere de Torelló (Osona) amb l’objectiu d’informar, sensibilitzar i 
manifestar l’oposició de la població a aquest projecte i que combina mobilitzacions 
ciutadanes (talls de carretera, penjar pancartes, organització de debats i conferències...). 
L’organització de jornades tècniques tenien com a objectiu rebatre els arguments 
presentats per les administracions públiques, recolzar les campanyes de sensibilització 
en els mitjans de comunicació, i potenciar l’organització de processos participatius. En 
aquesta línia, la Plataforma Alternativa al Centre de Tractament de Residus de la Conca 
de Barberà va organitzar unes jornades tècniques sobre el tractament de residus (maig 
de 2003) que volien ser la resposta a la negativa del Consell Comarcal i la Junta de 
Residus a la petició realitzada per l’Ajuntament de Blancafort (Conca de Barberà), que 
demanava la presència al territori de tècnics d’aquests organismes perquè informessin 
als ciutadans sobre la situació de l’abocador de l’Espluga de Francolí (Saladié, 2004c).  
 
Un dels mecanismes que han portat a terme les plataformes, coordinadores i entitats 
oposades a la construcció d’abocadors i incineradores ha estat el de promoure processos 
participatius com ara consultes populars i referèndums. En molts casos la demanda de 
d’organitzar aquestes consultes populars van comptar amb l’oposició dels ajuntaments 
implicats en el procés. Un d’aquests casos va ser la que va portar a terme la Plataforma 
Salvem el Baix Segre conjuntament amb la IPCENA, demanant la convocatòria d’un 
referèndum sobre la incineradora que estava prevista construir a la Granja d’Escarp 
(Baix Segre).541 Malgrat l’oposició de l’ajuntament a organitzar-lo, es va dur a terme 
per iniciativa pròpia el 14 de maig de 2002 amb un resultat de 555 vots contraris a la 

                                                 
540 L’abocador de Tivissa es va començar a construir el 1994 mitjançant l’acord de l’ajuntament amb el 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre limitava la seva activitat a deu anys de vida activa i que 
transcorregut aquest temps es farien les actuacions pertinents per tal que el terreny fos assimilat a l’entorn 
de la manera més natural possible. El 2000, a través d’un conveni amb el Consell Comarcal del Baix 
Camp els municipis d’aquesta comarca podien abocar els seus residus de juny a setembre a l’abocador de 
Tivissa, fet que va provocar la sol·licitud per ampliar l’abocador existent. (Saladié, 2004c). 
541 El gener de 2002 es va fer pública la presentació per part de l’empresa GENESA d’un projecte per 
instal·lar una planta de tractament de residus orgànics animals en el paratge de la Vall Fera, pròxim a 
espais protegits del PEIN com l’aiguabarreig del Segre i el Cinca o el Montmaneu. Aquest projecte va 
comptar amb l’oposició, malgrat l’aprovació de l’ajuntament, de bona part dels veïns i veïnes, que 
s’organitzen en la Plataforma Salvem el Baix Segre (Mòdol, 2007).  



El procés d’inserció de l’ecologisme a la societat catalana 

 407

incineradora i 7 vots a favor, sobre un cens de 830 ciutadans.542 Algunes d’aquestes 
demandes d’obrir espais de participació ciutadana en la presa de decisions ambientals 
han aconseguir la paralització de projectes de tractament de residus, com en el cas que 
es va produir al municipi de Castellserà (l’Urgell), quan la Plataforma per la Defensa de 
la Serra de Bellmunt va demanar a l’Ajuntament que convoqués una consulta popular 
per a que la població pogués expressar la seva opinió respecte la construcció d’un 
abocador de residus industrials i una planta de triatge en l’antiga mina de guix,543 que 
no es va arribar a celebrar degut a que l’ajuntament (davant la pressió popular) va 
demanar al DMAH la paralització de la tramitació dels permisos de l’abocador (Sogues, 
2007).  
 
Els partits polítics s’han sumat en molts casos a les accions mobilitzadores contra els 
abocadors i incineradores, com els casos de la mobilització contra l’abocador del Bosc 
del Siscar a Oliola (Noguera), en la que la Coordinadora Antiabocador Bosc del Siscar 
va comptar amb el suport d’ERC, que va denunciar que el projecte d’abocador 
incorporava la possibilitat d’ubicar residus industrials,544 i de l’abocador de la Vall de 
Camarasa en que l’Ajuntament de Gimenells va tancar de manera definitiva l’expedient 
del projecte al·legant manca de documentació.545 En aquest període les mobilitzacions 
ciutadanes incrementen els processos de denuncies judicials i davant els organismes 
oficials. La Plataforma per la Defensa de la Ribera d’Ebre conjuntament amb d’altres 
entitats ecologistes van presentar al·legacions contra el projecte de l’abocador de 
Tivissa i un escrit a la Fiscalia de Medi Ambient de Catalunya (2002) en que 
denunciaven la problemàtica del nou abocador. Aquestes accions no van obtenir resultat 
davant el suport al nou abocador per part de la Junta de Residus (Saladié, 2004c).  
 
Els resultats de les mobilitzacions han estat desiguals; en alguns casos s’ha pogut aturar 
la construcció d’abocadors i incineradores davant la pressió popular o degut a sentències 
judicials que han demostrat la seva il·legalitat o els greus perjudicis que ocasionaven a 
la població i el medi; però en moltes ocasions han acabat amb el seu ple funcionament i 
amb la dissolució de les plataformes i coordinadores organitzades des de la societat civil 
davant la impossibilitat legal de frenar la seva posada en marxa o la seva continuïtat. En 
moltes de les mobilitzacions, principalment les iniciades a principis dels anys 80 del 
segle XX, la falta d’assessorament jurídic per part de les entitats que desenvolupaven les 

                                                 
542 Les accions reivindicatives una vegada celebrat el referèndum es van complementar amb 
manifestacions i talls de carreteres i l’organització d’una festa major alternativa a l’organitzada pel 
consistori (Sogues, 2007).  
543 L’empresa SANEA SA pretenia construir aquest abocador, que ja estava en funcionament de forma 
incontrolada des del cessament de l’activitat extractiva a mitjan dels anys 80 del segle XX, a través de la 
revisió del Programa de gestió de residus industrials de Catalunya per al període 2004-2006. Aquest 
Programa proposava la construcció d’un abocador controlat de residus industrials a la província de Lleida 
a fi de garantir l’autosuficiència pel que feia a la disposició final del rebuig (Sogues,2007).  
544 En aquest cas es sumen a la mobilització diverses organitzacions ecologistes com el CEPA i IPCENA 
que mitjançant la celebració d’un acte informatiu que compta amb el suport de representants de partits 
polítics del consistori i que té com a resultat la “Declaració d’Oliola” (juliol de 1999) i la constitució de la 
Coordinadora Unitària Contra l’Abocador de Residus Tòxics. La funció d’aquesta coordinadora era la 
d’informar a la població i coordinar-se amb d’altres plataformes que lluitaven arreu de Catalunya contra 
els abocadors.  
Centre de Recursos per l’Ecologia Social. Contra l’Abocador del Bosc del Siscar a Oliola: 
www.ub.edu/cres/catala/recursos_i_bbdd/aboca_oliola.htm (consultat 10/11/2011).  
545 El 22 de juny de juny de 2006 tots els grups de la Diputació de Lleida van aprovar per unanimitat una 
moció presentada per l’alcalde de Gimenells del partit Ciutadans de Catalunya argumentant que el Segrià 
ja disposava de les instal·lacions adients per atendre la demanda de la població (Barrientos, 2008).  
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mobilitzacions d’oposició van afavorir que els abocadors i incineradores continuessin 
en funcionament. Moltes de les denúncies, malgrat l’impacte negatiu pel medi i per la 
salut de les poblacions afectades, no van prosperar. És el cas de la denúncia presentada 
per part de l’IPCENA, La Bassa Vermella i Amics de la Natura denunciant les 
irregularitats ambientals i legals produïdes per la Incineradora GREFACSA, a les 
poblacions de Térmens i Vallfogona de Balaguer (Noguera), al Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya, que va aprovar l’autorització ambiental per a la 
incineració de greixos animals malgrat que no tenia llicència per aquesta activitat i 
incomplia la normativa europea d’incineració de residus.546 Tampoc van aconseguir els 
seus objectius l’oposició municipal a la instal·lació de l’abocador de residus no 
especials de la Guàrdia Pilosa, al municipi de Pujalt (l’Anoia) i les mobilitzacions 
d’entitats ecologistes com la Plataforma Ciutadana Salvem Sant Martí no van impedir 
que la Direcció General de Qualitat Ambiental del DMAH aprovés la Declaració 
d’impacte ambiental i proposés la seva autorització ambiental el 2006 (Recio, 2007). 
 
A mesura que aquestes entitats comptaren amb informes d’impacte i estudis jurídics 
denunciant la seva il·legalitat els casos que es van guanyar els tribunals o davant els 
organismes públics van augmentar l’efectivitat de les mobilitzacions. Els casos en els 
que l’oposició popular va aconseguir aturar els projectes d’instal·lacions d’abocadors i 
d’incineradores, per regla general, ha estat aquells en que s’han desenvolupat accions 
conjuntes que han incorporat estudis d’impacte amb un elevat rigor científic, una 
mobilització ciutadana que ha incorporat la demanda de processos participatius a la 
protesta ciutadana i ha comptat amb el suport dels partits polítics contraris als projectes. 
Alguns d’aquests casos en els que les mobilitzacions han aconseguit aturar els projectes 
d’abocadors i d’incineradores han estat els de l’abocador de residus de la construcció 
del Pinell de Brai547 (Terra Alta), l’abocador de residus industrials de Pinós (Solsonès) i 
la paralització del projecte d’un dipòsit controlat de residus a Seròs (Segrià).  
 
La construcció de l’abocador de residus del Pinell de Brai va tenir des del principi 
l’oposició del moviment ecologista i de la població. Les entitats ecologistes com ara el 
GEPEC i de la Federació d’Ecologistes de Catalunya van dinamitzar la població contra 
el projecte i van planteja portar a terme accions legals per aturar-lo. Aquestes accions 
legals es fonamentaven amb els estudis aportats pel GEPEC en els que s’alertava de la 
proximitat de l’abocador als espais protegits i s’assenyalava el fet de que els aqüífers del 
riu Canaletes es podrien veure afectats per la generació de lixiviats i gas metà que 
durant un mínim de 30 anys generarien residus. Al mateix temps es va generar una 
profunda divisió entre els 5 regidors de CiU (favorables al projecte) i els 4 regidors de 
Progrés Municipal (contraris a l’abocador), que van denunciar la falta de transparència i 
d’informació al llarg del procés i van promoure una campanya informativa per donar a 
conèixer el projecte a la població. La moció presentada pel grup d’ERC al Consell 
Comarcal de la Terra Alta (desembre de 2008) demanant que es rebutgés qualsevol 
intent de restaurar l’argilera del Pinell de Brai amb residus dels ecoparcs metropolitans i 
la forta oposició popular va provocar en suspens el projecte d’abocador (Mòdol, 2010b). 
 

                                                 
546 Centre de Recursos per l’Ecologia Social. Plataforma Antiincineradora GREPACSA: 
 http://www.ub.edu/cres/catala/recursos_i_bbdd/grefacsa.htm (consultat 10/11/2011).  
547 A mitjans de novembre de 2008 el Pinell de Brai era el principal candidat de l’ARC per instal·lar el 
primer abocador de residus de la construcció a la Terra Alta, en un projecte que havia de portar a terme 
l’empresa mixta Gestora de Runes de la Construcció, que pretenia restaurar mediambientalment les mines 
d’argila del municipi. (Mòdol, 2010b).  
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El projecte d’instal·lació d’un abocador de residus urbans i industrials no perillosos al 
terme municipal de Pinós (2009) va comptar amb l’oposició dels regidors de l’oposició 
municipal i de les organitzacions ecologistes Federació d’Ecologistes de Catalunya i la 
IPCENA. A la iniciativa de l’oposició municipal s’hi van afegir els alcaldes de les 
poblacions properes a Pinós de Molsosa i Torà que van demanar la retirada del projecte. 
La població, amb el suport dels partits polítics oposats al projecte, d’UP i de les entitats 
ecologistes, va demanar la celebració d’un referèndum vinculant. Davant l’oposició 
generalitzada al projecte i de les amenaces de manifestacions, l’ajuntament de Pinós va 
prendre la decisió de no tirar endavant la construcció de l’abocador (Urgell, 2010a).  
  
Aquest projecte comptava amb el suport d’ERC que plantejava el projecte com un 
ecoparc i no com un abocador i, per tant s’argumentava que no significava cap perill pel 
medi. A principis de 2010 es va iniciar un ampli moviment ciutadà en contra del 
projecte que incloïa a diversos ajuntaments de la zona,i diverses entitats socials, 
sindicats, cooperativistes i ecologistes.548 Aquest moviment va plantejar un centenar 
d’al·legacions al projecte davant l’amenaça que significava l’abocador per les 
explotacions agràries, el reg, l’abastament d’aigua potable i pel medi. La pressió 
popular i política va provocar que la Diputació de Lleida aprovés (amb el suport de tots 
els grups excepte ERC) una moció en la que s’expressava al rebuig de la institució a 
l’emplaçament i en la que es posava en dubte els arguments presentats pels impulsors 
del projecte del nul impacte ambiental. Finalment el DMAH va paralitzar el projecte en 
resposta a un amoció presentada pel Consell Comarcal, fet que no va aturar els actes de 
protesta programats davant la seu de la Delegació del Govern a Lleida (novembre de 
2010), a la que van assistir unes 400 persones i els alcaldes de les poblacions afectades. 
 
5.3.5.3 El procés de mobilització per la reducció en origen de la producció de deixalles: 
Residu Mínim. Agents socials implicats 
 
Des del moviment ecologista s’ha plantejat la necessitat d’invertir la tendència en la 
producció de residus innecessaris per fer front a la proliferació d’abocadors i 
d’incineradores. La minimització de les deixalles ha estat l’eix fonamental de la seva 
reivindicació. També ha estat la d’impulsar una política de reutilització i, en els caos 
que no ha estat possible, la creació d’infraestructures pel reciclatge o l’eliminació de 
residus amb el menor impacte pel medi. Les propostes ecologistes rebutgen la producció 
excessiva i la creació de condicions més netes mitjançant el principi de que els residus 
s’han de tractar en origen on es produeix. En aquesta línia, l’aprovació de la Llei 
Reguladora de Residus 6/1993, de 15 de juliol549 va significar l’aplicació dels principis 
d’actuació que les associacions i plataformes ciutadanes ja havien exposat en les seves 
trobades, jornades550 i mobilitzacions reivindicatives al llarg del territori català. Aquesta 

                                                 
548 Les principals entitats que van formar part del moviment ciutadà contra el projecte d’abocador van ser 
la comunitat de regants del Segrià Sud, la Plataforma Veïnal Almatret Net, els sindicats UP i Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), les entitats ecologistes IPCENA i Ecologistes en Acció de 
Catalunya i les cooperatives d’Almatret, Maials i Llardecans.  
Anuari Territorial de Catalunya 2010. Abocador de Residus Industrials a Serós: 
http://territori.scot.cat/cat/notices/2010/05/abocador_de_residus_industrials_a_serOs_2587.php. 
(consultat 18/12/2011).  
549 Llei Reguladora de Residus 6/1993, de 15 de juliol: 
 http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/Lleure/Llei6_1993.pdf (consultat 18/12/2011). 
550 La Llei Reguladora de Residus 6/1993, de 15 de juliol, va ser fruit d’un procés de sensibilització i 
mobilització desenvolupat pel moviment ecologista va promoure un canvi substancial en la gestió dels 
residus municipals basant-se en tres eixos d’actuació: la separació a les llars de les deixalles orgàniques, 
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llei sorgeix a partir d’una iniciativa d’una entitat ecologista, el CEPA, que va plantejar 
engegar una experiència de recollida selectiva integral de residus municipals als 
municipis de Molins de Rei (Baix Llobregat), Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat) i 
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), recollint experiències que ja s’havien 
desenvolupat a diversos països europeus. El 19 de febrer de 1992 es va signar un 
Conveni de col·laboració entre el CEPA i el Departament de Medi Ambient per 
desenvolupar l’experiència pilot de recollida selectiva de deixalles en origen que es va 
anomenar “Residu Mínim”551 i que donava atribucions a aquesta entitat ecologista en el 
disseny, implantació i desenvolupament d’aquesta experiència innovadora. Aquesta 
experiència en la que per primera vegada una organització ecologista coordinava el 
procés de gestió d’un projecte ambiental municipal en col·laboració amb les 
administracions, va significar la construcció de la planta de compostatge de Torrelles de 
Llobregat (1994) i la separació de fracció orgànica a Sant Cugat del Vallès (1996). 
Posteriorment, es va obrir al públic la deixalleria de Molins de Rei (2001). A partir de 
2002, el model es va desenvolupar a la resta de municipis catalans com ara 
Castellbisbal, Pallejà, El Papiol, Rubí, Montcada i Reixac... Els resultats aconseguits, 
segons el CEPA, han estat irregulars. Per una banda, entre 1992 i 2008 els residus 
municipals es van incrementar en un 47% i solament se’n van recuperar quasi un 25% 
dels residus, l’altre 75% encara s’estava abocant o incinerant; d’altra banda, alguns 
d’aquests municipis van aconseguir recuperar més del 50% dels residus municipals.  
 
La Llei Reguladora de Residus 6/1993, de 15 de juliol, tenia com a objectiu principal 
una política de precaució i prevenció i la reducció dels residus i permetia la creació de 
figures impositives que havien d’afavorir la minimització i la valorització dels 
residus,tal i com es preveia en el Sisè Programa d’Acció de la Unió Europea en Matèria 
de Medi Ambient. En la pràctica no ha desplegat el Programa de prevenció de residus 
que es formulava en el seu articulat, ni els instruments de fiscalitat ecològica ni d’altres 

                                                                                                                                               
la promoció de la recollida selectiva i el servei de deixalleria i la responsabilització dels productors i 
generadors en la seva gestió (residus d’envasos i embalatges, residus comercials...). El procés de 
sensibilització respecte a la problemàtica de la gestió dels residus es va fonamentar en la necessitat de 
donar a conèixer els diversos estudis i treballs que el moviment ecologista i els centres de recerca 
ambiental van desenvolupar a finals dels anys 80 del segle XX. Les principals jornades tècniques sobre la 
gestió de residus que van tenir una influència decisiva en l’elaboració posterior de la llei van ser: I 
Jornades sobre Residus Industrials i Contaminació de Molins de Rei i l’Arboç del Penedès (organitzades 
per la Coordinadora Antiabocadors de Residus Químics del Baix Llobregat, el febrer de 1987); Jornades 
Tècniques sobre recollida selectiva d’escombraries en origen i d’educació ambiental de Molins de Rei (a 
càrrec del CEPA, el febrer de 1988); V Jornades Estatals d’Amics de les Deixalles de Molins de Rei 
(organitzades conjuntament entre el CEPA, ADENC i ENGRUNES, a l’octubre de 1989); II Jornades 
sobre Residus Industrials a Barcelona, Sant Feliu de Buixalleu, Castellbisbal i el Pla de Santa Maria 
(organitzades entre la Coordinadora de l’Alt Camp-Conca de Barberà, Castellbisbal i Conca de la Tordera 
d’oposició al Pla de Residus Industrials, Comissió Antiinceneradora de Tona i CEPA, juny de 1990); i les 
Jornades i Seminari “La minimització de residus, una alternativa ecològica a la contaminació” de Molins 
de Rei (a càrrec del CEPA, novembre de 1991). 
CEPA. 10 Anys de Residu Mínim: 
 http://cepa.cat/tl_files/downloads/downloads%20cepa/Encants%2039%20RM.pdf  
(consultat 18/12/2011).  
551 La proposta de Residu Mínim es basa en quatre elements bàsics: una distribució de responsabilitats 
entre administracions, empreses i ciutadans en el tractament dels residus; fer de la separació i recuperació 
de la matèria orgànica l’eix principal de la política pública de gestió sostenible dels residus municipals; 
que el ciutadà formés part de la gestió dels residus municipals; i que les instal·lacions de tractament 
havien de ser de tecnologia simple, de dimensions a l’abast de la gestió municipal i descentralitzades amb 
l’objectiu d’afavorir el procés de participació ciutadana.  
CEPA. 17 anys de “Residu Mínim”: http://ecologistes.cat/documents/joan.pdf (consultat 18/12/2011).  
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instruments dissuasoris de la generació de residus (Fundació Privada Catalana per a la 
Prevenció de Residus i el Consum Responsable, 2008).  
 
Les principals causes de no haver assolit els objectius de prevenció i recuperació fixats 
per la Llei Reguladora de Residus i en els diferents Programes de Gestió de Residus ha 
estat el fet de que els municipis de les zones més poblades de Catalunya no s’han 
compromès en la recollida de la matèria orgànica domiciliària. Des del moviment 
ecologista es planteja la necessitat de que la matèria orgànica tingui una recollida 
específica i que s’aposti per una normativa que prioritzi la prevenció i que impulsi com 
a sistema obligatori els sistemes de dipòsit i retorn dels envasos.  
 
5.3.6 La problemàtica de l’aigua 
 
5.3.6.1 Anàlisi de la problemàtica ambiental 
 
Tal i com apunten Bayó i Coromines (1988a), a Catalunya l’aigua és un bé escàs i de 
forta incidència socioeconòmica a causa de la importància de l’estructura industrial i 
agrícola en la seva economia. Aquest model productiu ha provocat una sobreexplotació 
dels recursos hídrics que s’ha vist reflectida en l’impacte que sobre els rius ha tingut 
l’activitat humana (obtenció d’energia, mitjà de transport, consum domèstic, utilització 
agrícola i industrial, explotació de recursos pesquers, activitats esportives i d’oci...).  
 
Els rius catalans han patit les conseqüències d’una política industrial expansiva i d’un 
model de desenvolupament que ha defensat els transvasaments552 i la política de 
construcció de grans embassaments en el període franquista. Les conseqüències 
d’aquest procés ha estat que la majoria dels rius han sofert greus episodis de 
contaminació a causa de l’abocament incontrolat de residus urbans, industrials i 
agrícoles.  
 
Armengol et al. (1988a), recullen les principals alteracions a les aigües continentals que 
s’han produït a Catalunya provocats per l’acció de la indústria, la agricultura i 
l’abocament de residus han estat els següents: 
 

- Alteracions per embassament i l’ús viari de rius i llacs, provocats per la 
construcció d’embassaments artificials, la utilització d’aigües continentals 
com a sistemes de refrigeració i la canalització i el drenatge dels rius per 
garantir la seva navegabilitat. 

- Alteracions per l’efecte de l’activitat urbana, industrial i agropecuària, que 
modifiquen les conques i els ecosistemes aquàtics que necessiten de 
costosos processos de depuració abans de ser novament utilitzades, així 
com la desforestació per tales indiscriminades i els incendis que provoquen 
l’increment de l’erosió de les conques dels rius.  

- Contaminació d’aqüífers provocats per productes residuals, provocat per 
l’augment continuat del vessament de fertilitzants i plaguicides en el cas de 
l’agricultura, i dels productes contaminants a les àrees urbanes i industrials 
que impedeixen que el medi receptor assimili els residus i generen 
filtracions que arriben a contaminar a les aigües subterrànies. 

                                                 
552 Tal i com planteja Saurí (2003), la política hidràulica espanyola al llarg del segle XX s’ha caracteritzat 
per un increment extraordinari de la regulació de les aigües superficials i per una aposta per la política de 
transvasaments preferentment de l’Ebre a l’àrea metropolitana de Barcelona.  
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- Rebliments incontrolats de les cavitats que s’han excavat a les terrasses 
baixes i les lleres dels rius, provocats per activitats extractives de grava i 
sorra, així com per l’abocament incontrolat de productes contaminants. 

- Contaminació provocada per les fuites dels dipòsits i conduccions 
d’hidrocarburs, principalment provocades per les conduccions de petroli o 
gasolina. 

- Sobreexplotació d’aqüífers i la intrusió salina, provocada per les 
extraccions de terres a les conques dels rius, fet que ha facilitat la 
penetració d’aigua salada i que ha estat provocat pels processos 
d’assentament de la població de Catalunya en les planes costaneres.  

 
Aquesta situació és deguda a la falta de legislació, control i de regulació dels recursos 
hídrics que va ser inexistent en el període franquista i que va promoure un sistema basat 
en la provisió d’aigua a la costa mediterrània, amb l’objectiu de instaurar i consolidar un 
model turístic i urbanístic de fort creixement urbanístic i possibilitar la transformació i 
modernització del sector agrari, sobre la base d’un model intensiu en aigua i en 
productes químics (Alfama et al. 2007). Segons Bayó i Coromines (1988b), s’hauria 
d’afegir a aquest diagnòstic el fet de que el model industrial de Catalunya al llarg de la 
segona meitat del segle XX ha estat molt poc desenvolupat tecnològicament, la qual 
cosa genera una gran quantitat de productes contaminants que el medi natural ha estat 
incapaç d’assimilar-los i diluir-los en un context en el que tant els abocaments 
incontrolats com els permesos i els legalitzats per part de les administracions públiques, 
sovint ha estat situats a les planes al·luvials dels mateixos rius (com en el cas de la vall 
del riu Llobregat o la del Besòs) o no han comptat amb estudis d’impacte ambiental.  
 
Segons Vilaró (2009), a finals dels anys 70 del segle XX, la necessitat de l’abastiment 
d’aigua a la zona del Barcelonès per satisfer les necessitats de la població i de la 
indústria va provocar la sobreexplotació dels principals rius de Catalunya. El volum més 
important de recursos per a abastament de la indústria provenia del riu Ter, regulat pels 
embassaments de Sau i Susqueda, i que eren transportats fins a Barcelona, el Maresme i 
part de les poblacions del Vallès. La resta de recursos hidràulics provenien del riu 
Llobregat, caracteritzat per la baixa qualitat de la seva aigua.553 A la zona Tarragona-
Reus amb una gran activitat urbana, industrial, agrícola i turística, l’abastiment d’aigua 
es va intentar solucionar amb la construcció dels embassaments dels rius Gaià i el de 
Ciurana-Riudecanyes. A les Terres de l’Ebre i de Ponent, amb una economia basada en 
l’agricultura, l’abastament d’aigua a la població de les zones regables es subministrava 
mitjançant els dos canals procedents de la presa de Xerta (Baix Ebre) i a través del canal 
d’Urgell, el canal auxiliar d’Urgell, el canal de Pinyana (Alta Ribagorça) i el canal 
d’Aragó i Catalunya. A Girona, l’abastiment d’aigua el proporcionava l’embassament 
de Sau-Susqueda i el de la indústria procedia dels canals del Ter i del Tordera.  
 
La situació de sobreexplotació dels recursos hidràulics mencionats anteriorment van 
provocar els greus problemes ambientals als rius de Catalunya que, tal i com recullen 
Armengol et al. (1988b), van influir en les mobilitzacions ecologistes que es van iniciar 
a mitjans dels anys 70 del segle XX: 
 

                                                 
553 Amb la finalitat de millorar la qualitat de la seva aigua, l’Estat va construir l’embassament de la Baells 
(Berguedà) i la planta potabilitzadora d’Abrera, que tenien com a finalitat millorar el subministrament del 
Vallès i el Penedès (Vilaró, 2009).  
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- El riu Ter patia un elevat índex de contaminació provocat per la seva 
situació en una regió fortament industrialitzada i relativament poblada 
agreujada en el seu pas per la zona industrial de Girona i per l’aiguabarreig 
amb el Terri i l’Onyar.554 

- El riu Llobregat al llarg del seu recorregut subvenia a les necessitats 
urbanes i industrials de centres importants rebent grans quantitats d’aigües 
residuals amb una gran capacitat de contaminació química i física 
provocada per les extraccions de carbó (Guardiola, Fígols...); els efectes de 
les activitats industrials, principalment del sector tèxtil (amb vessament de 
productes no biodegradables); i els abocaments urbans procedents de 
poblacions com Manresa, Igualada o Terrassa.555  

- El riu Besòs, malgrat que no era utilitzat per assortir d’aigua a cap 
població, rebia una elevat volum d’aigües residuals de les que només un 
10% eren prèviament tractades, i un elevat percentatge de materials pesats a 
les zones properes a les àrees industrials.556  

 
García, Reixac i Vilanova (1979) hi afegeixen el riu Segre a aquesta llista de problemes 
ambientals greus dels rius de Catalunya. El principal focus de contaminació va ser 
produïda per l’empresa paperera INPACSA que vessava al riu Segre els sulfats i 
carbonats, producte de l’elaboració del paper i que va provocar les mobilitzacions 
ecologistes de finals dels anys 70 del segle XX sota la campanya “Salvem lo Segre”.  
 
La situació dels deltes de l’Ebre i del Llobregat han estat un altre dels greus problemes 
ambientals relacionats amb la contaminació dels rius. Segons Folch (1988), la seva 
situació a finals dels anys 90 del segle XX era molt semblant, tant en la seva 
configuració com pels problemes que se’n deriven de la pressió industrial, agrícola i 
poblacional que patien. Els problemes ambientals del delta del Llobregat han estat 
provocats per l’expansió de la conurbació barcelonina, que a mesura que ha anat 
creixent ha destruït els camps que tradicionalment sostenien la seva font de recursos 
alimentaris i el seu ecosistema natural. Es produeix una pèrdua progressiva de la 
importància de l’agricultura per un augment de la indústria, els serveis, la construcció 
d’habitatges i d’infraestructures de transport que va significar una pèrdua progressiva de 
                                                 
554 Segons García, Reixac i Vilanova (1979), els principals focus de contaminació al riu Ter eren 
provocats pels abocaments d’indústries com la paperera Torras Hostench (Sarrià de Ter) i la fàbrica de 
gelatines i perfums Pagans (Medinyà). La paperera Torras Hostench va ser denunciada pel moviment 
ecologista per abocar al riu Ter diversos productes tòxics produïts en el procés de fabricació del paper. 
L’empresa Pagans va ser acusada de llançar al riu Ter metalls pesants. D’altra banda, el riu Ter rebia una 
gran quantitat de residus procedents dels nuclis urbans de Vic i Girona que no disposaven de cap tipus de 
sistemes de depuració d’aigües residuals.  
555 El riu Llobregat ha estat un dels rius més contaminats de Catalunya degut a la gran quantitat de 
productes tòxics procedents del sector químic, metal·lúrgic o procedents de l’extracció minera de les 
mines de Cardona, Súria i Sallent. Segons Ecologistes en Acció, ha estat un riu on de forma continuada 
indústries com Solvay (Martorell) o Celsa (Castellbisbal) han abocat substàncies contaminants com ara el 
cadmi, níquel, plom i mercuri, entre d’altres.  
Ecologistes en Acció. Banderes Negres 2011. Última oportunitat per salvar la costa?: 
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/banderes_negres_2011_catalunya.pdf  
(consultat 09/01/2012).  
556 Segons Prat i Rieradevall (1992), les causes de la degradació ambiental del riu Besòs han estat 
diverses: pressió molt forta sobre els recursos, provocats pels embassaments de Vallforners o el de 
Caldes; granges i pobles a les capçaleres, indústries i ciutats a la part mitjana i a la baixa; forta pressió 
sobre les riberes que es tradueix en la desaparició dels boscos, principalment a la part baixa i mitjana; 
l’extracció d’àrids, l’especulació i l’administració amb les seves canalitzacions, que provoquen la 
desaparició de les seves riberes.  
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superfície del delta i un augment considerable de la salinització dels aqüífers a causa de 
la seva sobreexplotació. La interconnexió de la zona del delta del Llobregat amb 
Barcelona i el projecte d’ampliació del port de Barcelona i de la Zona Franca per les 
necessitats de la indústria va promoure la canalització i desviació del Llobregat i va 
provocar l’empitjorament de la qualitat de l’aigua (Folch, 1988). La situació ambiental 
del delta de l’Ebre, per les seves característiques geomorfològiques,557 ha estat molt 
condicionada per les necessitats d’una agricultura basada en el cultiu de l’arròs ha 
desenvolupat una extensa xarxa d’irrigació i drenatge558 que ha modificat de forma 
significativa el seu paisatge i la distribució de la vida animal (Balada et al. 1988). Altres 
elements que han perjudicat ambientalment el delta de l’Ebre han estat, la caça, els 
tractaments plaguicides abusius que han tingut efectes molt negatius per la qualitat de 
les seves aigües i per la les poblacions de peixos, la pressió turística i la política de 
transvasaments d’aigües per satisfer les necessitats de la costa de Ponent i de Barcelona 
(aspecte tractat amb més aprofundiment en aquest mateix apartat).  
 
Els problemes ambientals que pateixen els rius a Catalunya són el resultat de la 
implementació d’un model econòmic expansiu dels sectors agrícola, industrial i turístic 
que es va desenvolupar a mitjans dels anys 60 del segle XX, en plena etapa de 
creixement econòmic. Aquest model de creixement econòmic es va fonamentar amb la 
necessitat de disposar de suficients recursos hidràulics per donar resposta a la creixent 
demanda de productes agrícoles, industrials i per l’abastiment de les incipients zones 
turístiques concentrades al llarg del litoral català. En aquest context sorgeix la necessitat 
d’impulsar des de les administracions públiques del franquisme una política 
d’increment de l’oferta regulada de l’aigua mitjançant embassaments i transvasaments 
finançats per fons públics (Saurí, 2003).  
 
La política de gestió de l’aigua i de sanejament tant industrial com urbà a Catalunya era 
pràcticament inexistent al llarg del període franquista. L’assumpció de competències en 
matèria hidràulica per part de la Generalitat no es produeix fins el 1981, malgrat que 
tant sols de forma parcial des de la perspectiva del medi ambient.559 Les primeres 
accions respecte la gestió de l’aigua a Catalunya que empren la Generalitat de 
Catalunya es concreten en l’elaboració de l’estudi Marc per al Pla d’aigües de 
Catalunya560 (amb una orientació envers la planificació) i la creació de la Junta de 
                                                 
557 Es tracta d’un espai natural de gran importància vegetal i faunística (principalment ornitològica) 
format per multitud de llacunes somes creades pel progrés precipitat del front de creixement, dàrsenes 
naturals poc profundes, gran quantitat de gradacions de salinitats de les diferents masses d’aigua que hi 
formen part, sòls salats de gran extensió i sòls molt fèrtils i torbosos que configuren una zona molt 
sensible a les diverses agressions que ha patit per part de l’activitat agrícola i per l’acció dels interessos 
econòmics i de les grans obre públiques (Balada et al. 1988).  
558 Segons Balada et al. (1988), l’interès dels agricultors per millorar la qualificació dels seus terrenys de 
cultiu, per a obtenir nous sòls conreables i per frenar els efectes negatius de l’erosió marina han provocat 
el desenvolupament de diversos projectes de dessecació que han perjudicat greument el patrimoni natural 
del delta de l’Ebre.  
559 Segons Vilaró (2009), fins el 1982 les competències en matèria de gestió de l’aigua corresponien a la 
Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental (CHPO) i a la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE), organismes denominats autònoms però amb una forta dependència de la Dirección General de 
Obras Hidraúlicas del MOPU, mentre que l’aplicació de la llei d’aigües corresponia a organismes 
perifèrics de la mateixa Dirección General anomenades Comisarías de Aguas.  
560 Les conclusions d’aquest estudi recomanaven per la vessant nord evitar la contaminació del Ter, 
denunciaven el dèficit de la Tordera i declarava urgent el sanejament del tram Palamós-Sant Feliu; per la 
vessant centre es recomanava l’estudi d’endegament del Llobregat en el seu tram final i la regulació del 
riu; a la vessant sud es recomanava l’aportació urgent d’aigua dels canals del delta de l’Ebre, la 
construcció d’una xarxa primària i la creació d’un ens que la gestionés; a la conca del Segre es plantejava 
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Sanejament,561 que havia de gestionar els recursos que se li atorguen per millorar la 
qualitat de les aigües (Vilaró, 2009). Aquestes accions signifiquen un primer intent de 
modificar les polítiques tradicionals de gestió de l’aigua i adequar la política de gestió 
de l’aigua a la normativa europea, encara que en la pràctica significa una aposta per la 
construcció de noves infraestructures i la consolidació d’un model intensiu en recursos 
hídrics.  
 
La política de la Generalitat en matèria de la gestió de l’aigua ha tingut com a principal 
objectiu l’abastament a les zones de Catalunya amb necessitats elevades de recursos 
hídrics per la seva estructura poblacional, industrial i agrària: comarques de Tarragona, 
Costa Brava, Girona, Terres de Ponent, Barcelonès i comarques de l’entorn (Baix 
Llobregat, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental, Garraf, Alt Penedès i l’Anoia). 
Aquesta política de gestió de l’aigua s’ha concretat en el cas de Tarragona en la creació 
del Consorci Concessionari d’aigües per als Ajuntaments i Indústries de Tarragona, que 
es va encarregar de solucionar els problemes d’abastament de les comarques de 
Tarragona i solucionar els problemes de contaminació, salinització i sobreexplotació 
d’aqüífers, així com de portar a terme el transvasament de l’aigua de l’Ebre al Camp de 
Tarragona iniciat el 1989 (Saurí 2003). A les comarques de Girona la política de gestió 
de l’aigua es va concentrar en la millora de l’abastament de la Costa Brava mitjançant la 
creació de xarxes a base de transvasaments, principalment en actuacions al riu Ter. A 
les Terres de Ponent les actuacions s’han orientat a través de la creació de noves xarxes 
d’abastament a les zones tradicionalment deficitàries com les Garrigues (a partir d’una 
connexió amb l’embassament d’Utxesa, alimentat pel canal de Seròs derivant aigües del 
Segre) i per la transformació de terres de secà en regadiu (Vilaró, 2009). A la comarca 
del Barcelonès i del seu entorn, l’abastament d’aigua s’ha desenvolupat a través del 
sistema Ter-Llobregat mitjançant un sistema de gestió pública de caràcter empresarial a 
través d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL) que té com a objectius la millora de la qualitat 
de l’aigua, estendre la xarxa a les poblacions deficitàries i assegurar l’abastiment de la 
població que comprèn el seu àmbit d’actuació.562 
 
Un dels problemes als que s’ha enfrontat la Generalitat de Catalunya i l’ATLL ha estat 
la de garantir el subministrament d’aigua a la zona del Barcelonès i comarques properes 
en una situació de sequera com la que es va produir a finals de la dècada dels anys 90 
del segle XX i que va implicar la necessitat d’aplicar mesures alternatives urgents 
(Vilaró, 2009). En aquest context es pren en consideració el projecte de transvasament 
d’aigua del Roine del qual es podria derivar un 1% del seu cabal sense perjudicar als 
seus usuaris. Aigües Ter-Llobregat va formar una agrupació europea d’interès 
econòmic, AEIE Llenguadoc-Roselló-Catalunya i l’empresa francesa BRL, amb 
l’objectiu d’estudiar conjuntament la possibilitat d’aportar cabals del Roine a Catalunya.  
 
Aquesta proposta va ser molt contestada pel moviment ecologista argumentant que es 
tractava d’una opció amb uns costos ambientals i ecològics molt elevats, donada la 
longitud de la conducció (320 km) i la mala qualitat de la seva aigua i el fet de que no 

                                                                                                                                               
desenvolupar un estudi sobre la regulació del Segre i la posada en marxa del reg de Segarrra-Garrigues i 
Garrigues Baixes; i a les Terres de l’Ebre el revestiment dels canals i sèquies i l’abastament urgent de la 
xarxa primària per a subministrament a les poblacions de la Terra Alta (Vilaró, 2009). 
561 El Pla de Sanejament definia els àmbits territorials amb diferents nivells de tractament, el coeficient de 
concentració demogràfica i la normativa d’aplicació. El finançament dels plans es feia a través de 
l’increment de la tarifa de l’aigua distribuïda per xarxes (Vilaró, 2009).  
562 ATLL: http://www.atll.cat/ca/page.asp?id=3 (consultat 15/01/2012).  
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significava l’anulació del transvasament des del sud ni de la interconnexió de xarxes 
que es proposava per part del govern de la Generalitat. La PDE denunciava que no 
s’havia fet cas de dos informes encarregats per la Conselleria de Medi Ambient que 
concloïen que fins el 2025, si s’aplicava una política racional d’estalvi, el consum 
augmentaria 10 hectòmetres cúbics. 
 
Segons Borràs (2009), la implementació de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA)563 en 
la planificació i gestió de l’aigua a Catalunya el 2003 va significar un canvi d’orientació 
de les polítiques tradicionals desenvolupades al llarg del segle XX, caracteritzades per 
la satisfacció infinita d’un recurs fràgil i finit. La nova política de gestió de l’aigua a 
Catalunya es fonamenta en diverses actuacions públiques orientades a millorar la gestió 
de la qualitat de l’aigua com ara el Pla d’acció de l’Agència Catalana de l’Aigua 2007-
2010, Aquest es basava en el principi de sostenibilitat ambiental i tenia com a principis 
bàsics la gestió continua de la demanda, mitjançant polítiques d’estalvi i eficiència; la 
sostenibilitat econòmica, a través de l’adequació dels costos del cicle de l’aigua, tant 
dels costos de recurs com ambientals i de servei; i la sostenibilitat social, a base de 
promoure la participació ciutadana en la presa de decisions. Una de les principals 
aportacions que va significar aquest primer pla de gestió de l’aigua de Catalunya va ser 
l’elaboració d’una diagnosi de la situació de l’aigua a Catalunya des d’una quàdruple 
perspectiva: ambiental, de la garantia de subministrament, econòmica i social. Des de la 
perspectiva ambiental, segons el document IMPRESS d’impactes i pressions a 
Catalunya (2005),564 de les 589 masses d’aigua delimitades en aquest document, un 
33% estaven en risc no assolir l’adequat bon estat ecològic, químic o quantitatiu. Els 
principals problemes detectats eren: extraccions excessives d’aigua i alteracions del 
règim de cabals, la contaminació d’origen industrial, la insuficiència el tractament de les 
aigües residuals urbanes, contaminació per l’abocament de d’adobs d’origen ramader, 
les especies invasores, la contaminació per runams salins i els canvis morfològics a la 
costa (Borràs, 2009).  
 
El Pla de Gestió de l’aigua a Catalunya 2010-2015 que substituïa el Pla hidrològic de 
les conques internes de Catalunya (1999)565 respon a una nova concepció de la 
planificació i administració de l’aigua sota els paràmetres de protecció de l’entorn, la 
sostenibilitat ambiental econòmica i social, la racionalitat en la utilització dels recursos 
hídrics, així com l’impuls de la participació activa de la ciutadania en la presa de 
decisions (Agència Catalana de l’Aigua, 2010). Del seu anàlisi es pot comprovar la 
situació de l’aigua a Catalunya el 2010 i com reflecteix les principals alteracions 
morfològiques de les masses d’aigua a Catalunya: ocupació dels marges dels rius, 
                                                 
563 La DMA és l’instrument normatiu d’obligada aplicació en els estats membres de la UE que té com a 
objectiu garantir el bon estat del medi aquàtic, tant des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu 
mitjançant un ús sostenible basat en la protecció a llarg termini dels recursos hídrics (Agència Catalana de 
l’Aigua, 2010).  
564 Aquest document, publicat per l’ACA, analitzà els impactes i pressions de les diverses masses d’aigua 
de Catalunya (rius i estuaris, embassaments, aigües subterrànies, estanys i zones humides, aigües de 
transició i costaneres) amb l’objectiu d’analitzar els riscos d’incompliment de la normativa de la DMA a 
Catalunya.  
ACA. Document IMPRESS: 
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1206154461208200586461 
(consultat 20/01/2012).  
565 El Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya (1999) va prioritzar les actuacions d’iniciativa 
pública i privada que afavorissin les polítiques d’estalvi d’aigua i la qualitat dels recursos, tant urbans, de 
regadius com en els circuits interns de les indústries; la conservació dels recursos subterranis; la millora i 
recuperació dels rius; i l’increment de recursos per la depuració d’aigües.  
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barreres en la continuïtat dels rius, pèrdua de riberes i de diversitat d’hàbitats, 
degradació del litoral en estanys i aiguamolls i canvis en la morfologia de la costa 
(Figura 44). Segons el moviment ecologista, aquests problemes, localitzats en algunes 
zones concretes del territori català demostren la pervivència d’un model de gestió de 
l’aigua que ha afavorit a un sector privat que no ha garantit la seva qualitat i que ha 
provocat, degut a la política de transvasaments, que els seus costos siguin més cars i el 
seu abastament mes insegur.566 Una situació que, malgrat una progressiva millora en la 
qualitat de les aigües, continua tenint els seus punts febles en els rius Besòs, Llobregat, 
Ter i Ebre. La crisi econòmica actual pot ser una de les causes de l’estancament dels 
nivells de qualitat ambiental dels rius catalans, tal i com apunta l’informe de 2010 del 
Programa de qualitat ecològica dels rius (Ecostrimed+2010).567 En aquesta línia un 
altre estudi, l’Informe 2001 Rius Cat. L’estat de salut dels rius i rieres de Catalunya, 
elaborat per l’associació Hàbitats (2011), detecta en el seu anàlisi sobre la qualitat dels 
rius un estancament respecte a la millora que s’havia produir en els darrers anys.568  
 
  

                                                 
566 La Plataforma Aigua És Vida va denunciar la privatització de l’empresa pública ATLL i les 
conseqüències de la política respecte la gestió de l’aigua de la Generalitat de Catalunya. Segons aquesta 
plataforma, l’aigua s’ha gestionat a Catalunya amb criteris de benefici econòmic, com una mercaderia en 
mans d’un monopoli privat que no ha aconseguit solucionar els greus problemes ambientals que 
reflecteixen els propis estudis realitzats tant per la mateixa Generalitat de Catalunya com per part de les 
entitats ecologistes.  
Enginyeria Sense Fronteres. Grups ecologistes, veïnals i sindicals denuncien l’imminent privatització de 
l’empresa pública ATLL i alerten de les conseqüències socioeconòmiques: 
http://catalunya.isf.es/menu_otros/noticias.php?pageNum_r_noticias=0&$sesion_idioma=2&$codigo=18
155 (consultat 20/01/2012).  
567 Aquest estudi, elaborat pel Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management de la Universitat 
de Barcelona i amb la col·laboració de l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial de l’Àrea d’Espais Naturals 
de la Diputació de Barcelona, analitza les dades sobre l’estat ecològic en 111 trams dels cinc rius de la 
província de Barcelona (Llobregat, Besòs, Foix, Ter i Tordera). Les dades de 2010 detectaven una 
milloria en els graus de qualitat biològica de l’aigua però alertaven sobre el perill de que les retallades 
pressupostàries aplicades per la Generalitat de Catalunya podrien frenar la recuperació ecològica dels rius 
catalans, principalment a les conques del Besòs i del Llobregat. 
Diputació de Barcelona. Programa de qualitat ecològica dels rius: 
 http://ecobill.diba.cat/index.php?page=met7_ecostrimed. (consultat 20/01/2012).  
568 Aquesta associació ecologista inspecciona des de 1996 l’estat dels cursos fluvials (biodiversitat animal 
el cabal, l’estat de la ribera o la presència de deixalles) principalment dels rius Besòs, Llobregat, Ter i 
Ebre. L’informe del 2011 posa de manifest que la millora dels rius catalans que s’havia constatat els 
darrers anys s’ha estancat ja que tots els rius analitzats, excepte el Fluvià, tenien trams amb una qualitat 
qualificada com a “mediocre, més del 50% dels trams analitzats mostraven nivells de qualitat per sota de 
l’any anterior, a l’entorn del 80% dels marges i riberes estaven afectades per residus i deixalles, i el 20% 
dels trams analitzats presentaven substàncies tòxiques o químiques en nivells molt superiors als exigits 
per la UE. Associació Hàbitat: http://projecterius.org/arxius/Informe_RiusCat_2011.pdf Informe Rius Cat 
2011 (consultat 20/01/2012).  
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Figura 44: Localització dels principals problemes ambientals de les masses d’aigua 
a Catalunya 2010 
 

Problemàtica ambiental Àmbit territorial 
Alteracions importants de la 
línia de la costa 
 

El Port de la Selva, l’Escala. Maresme i Barcelonès. Port de 
Barcelona i Tarragona. Costes del Garraf i Vilanova i la Geltrú. 
Costa Daurada de Cubelles fins a Altafulla. 
 

Presència important 
d’espècies exòtiques 
invasores 
 

Conca de la Muga i riu Fluvià. Llacunes dels Aiguamolls de 
l’Empordà. Tram mig del Ter i afluents. Embassaments de 
Boadella. Sau, Susqueda, la Baells, Riba-roja i Flix. Estanys de 
Banyoles i Clot d’Espolla. Llacunes del Delta de l’Ebre. Riu 
Ebre i afluents del tram baix. 
 

Manca de cabals de 
manteniment per ús de 
l’aigua per a l’abastament, la 
indústria o el regadiu 
 

Riu Muga des de la presa de Boadella fins el mar. Riu Ter des 
del Pasteral fins al mar. Riu Gaià des de la presa del Catllar fins 
al mar. 

Manca de cabals de 
manteniment per ús 
hidroelèctric 
 

Riu Fluvià. Alt Ter. Alt Llobregat i Cardener. Alt Segre. Rius 
Noguera Pallaresa i Noguera Ribagorçana. Riu Garona. Baix 
Ebre. 
 

Desequilibris en el règim 
d’explotació de les aigües 
subterrànies 
 

Aqüífers dels trams baixos de la Muga, el Fluvià i el Ter. 
Aqüífers del Baix Llobregat. 

Contaminació de les aigües 
subterrànies per nitrats 
d’origen agrari  
 

L’Empordà. Osona. El Maresme. Camp de Tarragona. Pla de 
Lleida. 

Ocupació dels espais fluvials 
i alteracions importants de la 
morfologia dels rius i de les 
zones humides 
 

Tram baix de la Muga. Baix Ter i Daró. Desembocadura de la 
Tordera. Regió Metropolitana de Barcelona. Tram baix del 
Francolí. 

Acumulació de runams 
salins 
 

Explotació de salines del Bages.  

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua (2010:18)  
 
El Pla de gestió de l’aigua de Catalunya 2010-2017 planteja una sèrie de línies 
d’actuació que tenen com a objectiu reduir la contaminació dels recursos hídrics en un 
escenari de futur condicionat per la persistència de la problemàtica ambiental de les 
masses d’aigua a Catalunya; l’elevada dotació del consum d’aigua, principalment les 
destinades a usos agrícoles i domèstics, que representen un 70% i un 19% 
respectivament sobre el total del consum de l’aigua a Catalunya (Figura 45); i les 
previsions d’increment de la demanda, degut a al previsible augment de la població que, 
segons l’Agència Catalana de l’Aigua (2008), podria arribar el 2025 a un increment del 
consum per l’àmbit de Catalunya de 160 hm3/any (110 hm3/any al sistema Ter-
Llobregat, 45 hm3/any a l’àmbit de Catalunya i la resta de xarxes locals) per una 
població prevista de 8,5 milions d’habitants respecte als 7 milions actuals. 
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Figura 45: Usos de l’aigua a Catalunya 2008 
 

 
 
Font: Agència Catalana de l’Aigua (2008:13)  
 
Des de l’administració pública catalana, a través del Pla de gestió de l’aigua de 
Catalunya 2010-2017 s’han plantejat dos grans línies d’actuació per solucionar els 
principals problemes ambientals de les masses d’aigua, recollint en part les propostes 
del moviment ecologista: per una banda, reduir els efectes de la contaminació, 
prevenció de les inundacions i millora dels ecosistemes; i d’altra banda, fomentar la 
participació ciutadana en la planificació i gestió del cicle de l’aigua.  
 
Les propostes per reduir els efectes de la contaminació el Pla de gestió de l’aigua de 
Catalunya 2010-2017 planteja la millora dels processos de depuració de les aigües 
residuals mitjançant el desenvolupament del Programa de Sanejament d’Aigües 
Residuals (PSARU); reducció de substàncies prioritàries o perilloses, principalment a 
l’embassament de Flix, amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aigua del riu Ebre; i la 
reducció de la contaminació salina a la conca del Llobregat. Per millorar els danys 
ocasionats per les inundacions es planteja l’aplicació de mesures de protecció a les 
zones on els usos i les activitats humanes consolidades ho requereixen. Per la millora 
dels ecosistemes es plantegen les següents mesures: 
 

- Implantació de cabals de manteniment, mitjançant acords amb els usuaris 
de l’aigua de cada riu, principalment en els afectats per l’acció de la 
producció d’energia hidroelèctrica i per la mala gestió dels cabals dels rius. 

- Millora de la connectivitat fluvial, eliminant o fent permeables les barreres 
que impedeixen el moviment dels peixos i d’altres animals. 

- Recuperació de lleres i riberes, reordenant les activitats i els usos que s’hi 
desenvolupen i implementació de polítiques de conservació i recuperació 
de la seva vegetació i fauna. 

- Control i eradicació d’espècies invasores. 
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- Recuperació de les zones humides, mitjançant accions conjuntes per part de 
l’ACA i la Direcció General de Medi Natural del Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya: neteja de deixalles i runes, 
adquisició pública d’espais d’especial interès i promoció d’acords en 
custodia. 

- Millora del litoral, a través de la realització d’estudis que permetin ampliar 
el coneixement pel que fa a l’efecte de les activitats humanes sobre 
l’ecosistema marí.  

 
L’altre aspecte clau de que incorpora el Pla de gestió de l’aigua de Catalunya 2010-2017 
és el de la participació ciutadana en la planificació i gestió del cicle de l’aigua, tal i com 
planteja la DMA i el Reglament per la planificació hidrològica de Catalunya.569 El 
procés participatiu es va obrir, en la línia de les Agendes 21, a les organitzacions 
ecologistes, associacions de veïns i veïnes, ajuntaments, consells comarcals, empreses, 
pagesos, universitats, usuaris... La metodologia participativa es va organitzar a l’entorn 
de reunions, sessions formatives i tallers amb l’objectiu de debatre sobre diversos 
aspectes relacionats amb la gestió de l’aigua: l’estalvi, el consum i l’abastament; la 
qualitat hidromorfològica i biològica; la contaminació urbana, industrial i el sanejament; 
i la contaminació agrícola i ramadera (Agència Catalana de l’Aigua, 2010).  
 
Per part del moviment ecologista s’ha denunciat l’incompliment del Pla de gestió de 
l’aigua de Catalunya. Organitzacions com Ecologistes en Acció de Catalunya i la 
plataforma Aigua és vida ha orientat la seva crítica en base a que la política de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de gestió de l’aigua no s’ha adaptat als criteris 
d’obligat acompliment de la DMA, així com de la privatització de part dels serveis que 
presten els organismes públics que l’havien de desenvolupar com ara l’ACA i ATLL. 
Segons les conclusions de la jornada “El repte de l’Aigua a Catalunya”,570 la política de 
gestió de l’aigua a Catalunya a mantingut el creixement de les activitats industrials en 
masses d’aigua que no tenen prou cabal per assumir la contaminació produïda pels 
abocaments i no s’ha planificat la reubicació dels nous polígons industrials en funció de 
la capacitat de càrrega del medi receptor. El sector agrícola, a través del Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAAAR) de la Generalitat de Catalunya, 
també ha incrementat la seva pressió sobre els recursos hídrics mitjançant l’augment de 
125.000 ha de superfície regada, principalment a les zones de reg del Baix Ebre, 
Garrigues i Baix Ter. Respecte al sector ramader ha incrementat la seva cabana porcina 
al voltant de 10 milions de caps, provocant l’augment de la contaminació dels aqüífers. 
La privatització de la gestió de l’aigua té com a conseqüència que el model de 
planificació hidrològica estigui al servei de la planificació de la futura demanda de la 
població, la indústria i l’agricultura i no per l’adopció de mesures que segons les 

                                                 
569 El Reglament per la planificació hidrològica de Catalunya fou aprovat el 2006 amb l’objectiu de 
definir el procediment d’elaboració dels diferents plans hidrogràfics, basant-se en el principi de que 
s’havia de garantir la participació dels ciutadans i el seu accés a la informació, segons el plantejament de 
la nova cultura de l’aigua que fomenta la UE.  
570 Aquesta jornada es va celebrar el gener de 2010 en el marc del Fòrum Social Català. Segons Calvo 
(2010), l’àmbit en el que s’emmarcava la jornada era “La crisi de l’Aigua a Catalunya” que, al mateix 
temps formava part d’un dels tres eixos de caràcter transversal del Fòrum: les causes de la crisi global 
(ecològica i del territori, social i econòmica, democràtica i dels pobles), en el que es denunciaven els 
efectes que aquesta té sobre el model territorial (especulació i contaminació) i sobre el model de gestió de 
l’aigua (mercantil i privatitzador).  
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organitzacions ecologistes participants en el Fòrum Social Català571 haurien d’incloure: 
desenvolupar noves eines de presa de decisions i un enfocament intersectorial i 
interdisciplinari per part de tots els agents socials implicats en la gestió de l’aigua, una 
fiscalitat que incorpori els serveis ambientals en el marc de tot l’ecosistema i els costos 
necessaris per minimitzar els riscos ambientals, un finançament que tingui en compte la 
recuperació total dels costos de gestió del cicle de l’aigua (tal i com planteja la DMA) i 
un model de gestió pública amb el necessari control social que tingui en compte que 
l’aigua ha d’estar gestionada sota els criteris de la no finalitat de lucre.572  
 
5.3.6.2 El procés de mobilització. Agents socials implicats 
 
Les primeres mobilitzacions contra les polítiques públiques de gestió de l’aigua 
sorgeixen al llarg de la primera meitat de la dècada dels anys 70 del segle XX com a 
reacció espontània de protesta als grues problemes ambientals generats per diverses 
empreses que aboquen els seus productes contaminats als principals rius de Catalunya 
sense cap tipus de control: Ter, Llobregat, Besòs, Segre... Una mobilització espontània 
que es produeix per la falta de reacció de les corporacions municipals i els governs 
civils per solucionar els efectes que en el medi ocasiona un model productiu en el que es 
prioritzaven els interessos empresarials per damunt dels de la comunitat. Una vegada 
esgotats els conductes administratius, les mobilitzacions són l’única sortida per 
denunciar els problemes ambientals pels col·lectius afectats. Aquestes mobilitzacions es 
caracteritzen per la progressiva coordinació entre les diverses entitats i organitzacions 
locals (associacions ecologistes, plataformes, coordinadores, sindicats, partits polítics, 
pagesos...) i la població local i es concreta mitjançant la realització de manifestacions, 
actes reivindicatius, manifestos, denúncies..., que tenen com a objectiu pressionar a les 
administracions públiques i donar a conèixer la situació de degradació ambiental. Sovint 
es van dissenyar campanyes de mobilització sota lemes que servien per visualitzar-les i 
donar una visió de conjunt a les seves reivindicacions, són els casos de les campanyes 
“Salvem el Ter”, “Salvem lo Segre” o “Lluitem per un riu viu” (en el cas del Llobregat). 
Els mitjans de comunicació locals van ser un altre element clau en la difusió, tant de la 
problemàtica ambiental, com de les convocatòries de mobilitzacions populars, 
mitjançant l’anunci de les convocatòries de les manifestacions, la publicació d’articles 
d’opinió, fent-se ressò dels estudis i plans alternatius desenvolupats per universitats i 
ecòlegs, o denunciant la passivitat de les administracions públiques.  
 
Un dels primers casos de mobilització ecologista de caràcter espontani és el cas del 
vessament de productes altament contaminants al riu Ter, al seu pas per Torroella de 
Montgrí, per part de la paperera Torras Hostench que va afavorir la creació d’uns dels 
principals grups ecologistes de Catalunya, la Comissió per a la Defensa del Ter que, 
conjuntament, amb l’Associació de Veïns de Torroella de Montgrí, la Cambra Oficial 
Sindical Agrària, UP del Baix Empordà, partits polítics (principalment Convergència 
Socialista), comunitats de regants, confraries de pescadors i el sindicat CCOO es van 
organitzar per denunciar els efectes nocius que aquests vessaments produïa a la població 
de la zona i la degradació del patrimoni natural (García, Reixac i Vilanova, 1979). La 
inhibició de l’ajuntament de Torruella de Montgrí i del Govern Civil de Girona va 

                                                 
571 Segons Calvo (2010), les principals organitzacions ecologistes que varen participar el Fòrum Social 
Català van ser. Associació els Verds Esquerra Ecologista, EcoConcern-Innovació Social, Ecologistes en 
Acció, Enginyeria Sense Fronteres, Federació Ecologistes de Catalunya i Xarxa Nova Cultura de l’Aigua.  
572 Ecologistes en Acció. El repte de l’aigua a Catalunya: 
www.ecologistasenaccion.org/article18980.html (consultat 20/01/2012).  
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provocar la reacció de la població i de les organitzacions citades anteriorment, creant de 
forma progressiva un moviment autoorganitzat que aconseguirà en poc temps la reacció 
dels organismes públics, malgrat que els problemes ambientals no es van solucionar de 
forma efectiva.573 
 
El cas de les mobilitzacions ecologistes a l’entorn de la contaminació del riu Llobregat i 
del riu Besòs a finals de 1978 també formen part d’aquest moviment reivindicatiu 
espontani que progressivament s’organitza per denunciar l’activitat contaminant 
industrial. En el cas del riu Llobregat, l’acció reivindicativa de les organitzacions 
ecologistes es va centrar en la denúncia a l’empresa INGAVASA, acusada de vesar un 
producte altament perjudicial per la salut humana com el crom hexavalent. García, 
Reixac i Vilanova (1979) recullen aquests processos de mobilització que, en un principi, 
tenen com a objectiu principal la denuncia la situació de degradació del Llobregat i, 
posteriorment, l’organització de manifestacions a càrrec de diversos col·lectius 
ecologistes de les poblacions afectades (Sant Boi de Llobregat, Martorell, Igualada, 
Manresa...), partits polítics, sindicats, associacions de veïns i veïnes... Un dels 
esdeveniments que van influir en el model reivindicatiu que es desenvoluparà 
posteriorment per part de l’ecologisme català va ser la “Marxa del Llobregat”574 (agost-
setembre de 1978), organitzada pel Grup de Defensa del Medi Ambient del Prat del 
Llobregat, grup creat el 1977 arrel de la conscienciació ambiental per l’estat de 
degradació del riu Llobregat, que va desenvolupar un procés on es combinava l’acció 
mobilitzadora amb l’elaboració de manifestos, l’elaboració d’estudis i treballs tècnics i 
científics relacionats amb la situació del riu i del seu entorn més proper, així com 
l’elaboració de materials de difusió i promoció (mapes, cartelleria, adhesius...). La 
“Marxa del Llobregat” va contribuir a la consolidació d’un model de mobilització 
ecologista on es combinava l’acció dels grups locals, organitzacions d’abast territorial 
català, partits polítics, sindicats, mitjans de comunicació..., amb la reflexió i el debat 
científic per part d’ecòlegs i investigadors que aportaven els elements imprescindibles 
per justificar l’activitat de base.  
 
Les mobilitzacions del moviment ecologista enfront la degradació del riu Besòs, 
provocat per l’impacte del procés d’industrialització dels anys 60 i 70 del segle XX, es 
van desenvolupar mitjançant campanyes de sensibilització a la població orientades a 

                                                 
573 Les primeres mobilitzacions es van produir el 16 de juliol de 1976 i la primera reacció oficial es va 
produir a l’agost de 1976 quan el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) va obrir un 
expedient administratiu a l’empresa Torras Hostench, la Comissaria d’aigües del Pirineu Oriental va 
multar-la, i el Govern Civil va prendre mesures. La tasca reivindicativa de la Comissió per la Defensa del 
Ter va aconseguir que a mitjans de 1978 es subhastaren les obres les obres de la depuradora de Banyoles i 
Comarca; el gener de 1979 es van subhastar les de l’Estació Depuradora de la ciutat de Girona, i el febrer 
de 1978 va entrar en funcionament la primera fase de les instal·lacions depuradores de la fàbrica Torras 
Hostench.  
El lema “Salvem el Ter” del 1976 encara avui és vigent: 
.www.francescferrer.cat/pub/cat/redaccio/notis-detall.asp?Item=1571&seccio=Noticies  
(consultat 24/01/2012.  
574 La “Marxa del Llobregat” sorgeix a partir de la reflexió de que els problemes de degradació i 
contaminació del riu Llobregat eren comuns a tota la conca i s’anaven acumulant des del seu naixement a 
Castellar de N’Hug fins a la seva desembocadura i per les dificultats per organitzar la protesta a la 
població del Prat de Llobregat per part del Govern Civil de Barcelona. Sota el lema “Lluitem per un riu 
viu” es va crear la Secretaria General de la Marxa amb l’objectiu de coordinar als diversos grups locals 
que havien de portar-la a terme i redactar el Manifest General que s’havia de llegir al llarg de la Marxa 
conjuntament amb els diversos manifestos locals.  
 La Marxa del Llobregat: http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/209528 (consultat 24/01/2012).  
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promoure la necessitat de recuperar la qualitat de les seves aigües, de la millora de la 
seguretat del seu cabdal i de la denúncia dels abocadors il·legals.575 Entitats ecologistes 
com Ecologistes en Acció i la Plataforma Ciutadana per a la recuperació del Tram Final 
del riu Besòs van basar la seva acció reivindicativa en la lluita per que els seus aqüífers 
fossin la reserva estratègica que pogués garantir l’abastament de Barcelona i que la seva 
recàrrega es fonamentés mitjançant els efluents de les depuradores. Aquesta pressió 
davant les administracions públiques va afavorir un canvi de tendència en la gestió del 
riu Besòs a través de la creació del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs 
que, mitjançant el desenvolupament d’una política de recuperació ambiental basada en 
la depuració natural i les noves tecnologies, ha permès potabilitzar les aigües 
subterrànies de l’aqüífer de Santa Coloma de Gramanet.  
 
A les Terres de l’Ebre les primeres mobilitzacions contra els grans projectes estatals 
d’infraestructures es van començar a desenvolupar a finals de la dècada dels anys 70 del 
segle XX. Segons García, Reixac i Vilanova (1979), la necessitat d’abastir d’aigua 
l’àrea metropolitana de Barcelona i la progressiva aposta per l’energia nuclear estan 
directament relacionades amb la política de transvasaments promoguda per les 
administracions públiques. En aquest context sorgeix la primer mobilització a les Terres 
de l’Ebre el 28 d’agost de 1977, quan la Comissió Mixta de la Ribera d’Ebre va 
convocar la primera manifestació contra la concessió d’aigües del riu Ebre pel sistema 
de refrigeració dels reactors nuclears d’Ascó. Segons Pont et al. (2002), aquestes 
primeres mobilitzacions van aconseguir l’assistència d’unes 3.000 persones i es van 
organitzar de forma aïllada a les que s’organitzaven a Espanya contra la construcció de 
centrals nuclears. Aquesta circumstància s’explica per la manca de sensibilització en els 
medis universitaris, la falta d’interès dels partits polítics de l’esquerra parlamentària, la 
repressió aplicada a causa de la contestació als ajuntaments afectats, el caciquisme 
dominant a les comarques de les Terres de l’Ebre, i les pressions exercides per les 
companyes elèctriques i els grups bancaris sobre els mitjans de comunicació (García, 
Reixac, i Vilanova, 1979). Aquesta reacció espontània enfront la nuclearització de les 
Terres de l’Ebre no va tenir continuïtat fins el 1989 quan, a causa dels efectes de la 
reforma de la Llei d’Aigües (1985) i la concreció de l’avantprojecte de transvasament 
de l’Ebre es van fundar les primeres organitzacions orientades a aglutinar el descontent 
de la població local envers una política de gestió de l’aigua que significava la 
consolidació dels desequilibris hídrics i territorials: la Coordinadora 
Antitransvasament576 (1989) i la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y 
Trasvases (COAGRET)577 (1995). Aquesta primera fase de les mobilitzacions a les 
                                                 
575 Les característiques especials del riu Besòs, profundament alterat per l’acció humana i industrial i pel 
fet de que la pràctica totalitat de la seva aigua procedeix del transvasament d’altres conques 
hidrogràfiques, va provocar una inundació catastròfica el 1962. Per evitar futures inundacions es va 
canalitzar el darrer tram del riu, fet que va significar que la marginalitat del llit fluvial s’anés reduint 
progressivament amb la progressiva pèrdua de la seva capacitat hidràulica i el deteriorament del seu 
ecosistema.  
Recuperació ambiental del Tram Final del Llit del Riu Besòs (1ª fase): 
http://www.publicspace.org/es/obras/b015-recuperacio-mediambiental-del-tram-final-del-llit-del-riu-
besos-1a-fase (consultat 27/01/2012). 
576 La Coordinadora Antitransvasament es crea amb l’objectiu d’evitar els transvasament de 30 m3/s de 
l’Ebre cap al Pirineu Oriental que pretenia portar a terme la Generalitat de Catalunya amb el suport del 
MOPU i es basava en tres principis fonamentals: l’oposició a qualsevol tipus de transvasaments, la 
utilització dels recursos allà on són i la gestió racional dels recursos naturals (Pont et al. 2002).  
577 Aquesta Coordinadora, fundada a Tortosa per Greenpeace i la Coordinadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CODA), agrupava a tots els col·lectius arreu del territori espanyol afectats per la 
construcció d’infraestructures hidràuliques (Pont et al., 2002).  
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Terres de l’Ebre es caracteritza per l’intent d’organitzar un moviment unitari que lluités 
de forma conjunta contra el Plan Hiderológico Nacional (PHN) i superés l’espontaneïtat 
de les primeres accions amb l’objectiu de crear una estructura més estable que aglutinés 
a les diverses entitats locals, ajuntaments afectats i persones a títol individual sota uns 
objectius comuns. La PDE sorgeix el setembre de 2000 amb un sistema organitzatiu de 
caire assembleari i poc estructurat però que de forma progressiva prendrà el 
protagonisme actiu en les mobilitzacions organitzades per oposar-se al PHN i que també 
serà capaç d’integrar a un col·lectiu molt heterogeni: sindicats, partits polítics, 
associacions ecologistes, ajuntaments, Plataformes locals i comarcals, associacions de 
joves, universitats... (Pont et al., 2002). 
 
A mitjans dels anys 90 del segle XX les mobilitzacions ecologistes enfront les 
polítiques públiques de gestió de l’aigua evolucionen des d’un model de caire 
assembleari, que reacciona de forma espontània i poc estructurada davant els problemes 
ambientals, cap a un moviment més organitzat en que ja no tant sols es plantegen 
protestes puntuals de caràcter local, sinó que s’incorporen estudis i plans alternatius 
fonamentats en arguments científics. Al mateix temps les diverses entitats ecologistes 
locals s’agrupen a l’entorn de coordinadores i plataformes per tal de desenvolupar 
campanyes de sensibilització  que ajudin a visualitzar per part de la població els 
problemes ambientals.  
  
5.3.6.2.1 Les mobilitzacions ecologistes a l’entorn de la problemàtica ambiental del riu 
Llobregat 
 
Les polítiques ambientals que s’han desenvolupat des de les administracions públiques 
per solucionar els problemes que històricament ha patit el riu Llobregat s’han centrat en 
la instal·lació de depuradores, la protecció de l’espai natural del Delta del Llobregat i la 
reducció de l’impacte ambiental produït pel desviament del riu tal i com recull el 
Conveni de Cooperació en Infraestructures i Medi Ambient al Delta del Llobregat (Pla 
Delta).578 Fins a principis del segle XXI, les mobilitzacions del moviment ecologista 
s’han desenvolupat a l’entorn de la crítica d’aquest model de desenvolupament que 
significava la destrucció d’una reserva natural de gran valor ambiental i el progressiu 
increment de l’erosió del litoral i la regressió de la línia costanera, així com la reducció 
de l’aportació hídrica de les reserves d’aigua provocat per l’extracció d’aigües de 
l’aqüífer. La complexitat del Pla Delta i els greus efectes que provocava sobre el medi 
comportà que des del moviment ecologista es plantegés una doble estratègia en el 
desenvolupament de les mobilitzacions organitzades per les organitzacions ecologistes i 
les plataformes locals: per una banda, una estratègia de denúncia orientada a 
l’elaboració de projectes alternatius als plantejaments oficials, la demanda a les 
administracions públiques de realitzar estudis d’impacte i la presentació d’al·legacions 
als projectes impulsats des de les administracions públiques; i d’altra banda, les 
mobilitzacions reivindicatives orientades a visualitzar el descontent de la població 
afectada.  

                                                 
578 El Conveni de Cooperació i d’Infraestructures i Medi Ambient al Delta del Llobregat, anomenat com 
Pla Delta va ser impulsat pel MOPU, la Generalitat de Catalunya, la Mancomunitat de municipis de l’àrea 
metropolitana i els ajuntaments de Barcelona i El Prat de Llobregat i va ser signat per aquests institucions 
el 1994. El Pla plantejava sis grans actuacions: l’ampliació de l’aeroport de Barcelona, el desviament del 
riu Llobregat, la construcció de la depuradora del Baix Llobregat, l’ampliació del port de Barcelona, i els 
accessos viaris i ferroviaris a la plataforma logística del Delta del Llobregat (Basora, Sabater i Romero, 
2005a).  
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La Coordinadora en Defensa del Delta del Llobregat i DEPANA van elaborar un 
projecte alternatiu al Pla Delta579 (1996) en que es plantejaven els següents punts: 
ubicació de les infraestructures previstes al marge dret del riu, sense necessitat de 
desviar-lo; oposició a l’ampliació de l’aeroport, mitjançant alternatives orientades a 
potenciar els infrautilitzats aeroports de Girona i Reus; construcció de diverses 
depuradores petites al llarg del curs del riu, amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental 
de la gran depuradora prevista en el Pla; concentració de les activitats urbanes i de 
negocis a l’entorn de la població del Prat de Llobregat i al nord de l’autopista del 
Llobregat; connexió entre la Zona Franca i el Polígon industrial del Prat de Llobregat 
amb la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL); i la creació d’una zona protegida al llarg 
del front litoral que hauria de fer de corredor biològic des de la llacuna de la Murtra, 
fins la desembocadura del riu Llobregat. Aquesta proposta es fonamentava en dos grans 
eixos que havien de protegir la riquesa natural del Llobregat: l’establiment d’un continu 
natural i agrícola inundable que hauria d’anar des de Sant Vicenç del Horts fins a Gavà i 
Castelldefels, i la creació de dos sobreeixidors del Llobregat que havia de permetre en 
cas de crescudes, l’aigua es pogués desviar i, al mateix temps, mantenir el cabdal del 
riu. 
 
Les activitats d’oposició a la construcció de les grans infraestructures que afectarien al 
medi natural del riu Llobregat, basades en les aportacions de les organitzacions 
ambientals des d’una perspectiva científica, es combinaven amb accions de caire 
reivindicatiu. A les Jornadas Ornitològicas Españolas celebrades a Figueres el 
desembre de 1996, es va plantejar que uns dels objectius prioritaris per protegir el Delta 
del Llobregat i els seus aqüífers era la mobilització urgent de les organitzacions 
ecologistes (SEO/BirdLife, 2000). En aquesta línia, a les XIII Trobades Naturalistes i 
Ecologistes (desembre de 1996) es va proposar una doble mobilització: una 
concentració conjunta amb les diferents coordinadores anti-incineradora, davant els 
terrenys que havia d’ocupar la futura incineradora de la Zona Franca, contemplada en el 
Pla Delta, i que va aplegar a més de 400 persones; i una manifestació a la terminal de 
l’aeroport del Pla de Llobregat per oposar-se a la construcció de la tercera pista de 
l’aeroport i, al mateix temps, lliurar una còpia del Pla Alternatiu del Delta del Llobregat 
realitzat per DEPANA.580  
 
El 2000, la Coordinadora en Defensa del Delta del Llobregat denuncià que en Pla Delta 
s’havia decidit no realitzar un Estudi d’Impacte Ambiental Global, justificant aquesta 
decisió per motius tècnics, malgrat que en el projecte es reflectia la necessitat 
d’assegurar el màxim equilibri de l’ecosistema del Delta del Llobregat. Les alternatives 
que es plantegen des de la Coordinadora es centren en les següents accions: elaboració 
d’un Estudi d’Impacte Acumulat en el que s’haurien d’incloure tant les obres incloses 
en el Pla del delta com aquelles que el complementaven, la redacció d’un Pla de gestió i 
ordenació dels recursos naturals per a les Reserves del Delta del Llobregat, qualificació 
urbanística adequada als espais naturals basant-se en les Directives Europees i en el 
valor ambiental de la zona, restauració de les ZEPA i creació de nous hàbitats 

                                                 
579 DEPANA. Delta del Llobregat: Espai RAMSAR!: 
 http://www.depana.org/public/Què_fem/Acció_ambiental/Delta_del_Llobregat:_Espai_Ramsar!/ 
(consultat 27/01/2012).  
580 Ecologistes.cat. Albert Fabà. Una alternativa ecologista al Pla Delta: 
 http://ecologistes.cat/ecoilla/art41.html (consultat 27/01/2012).  
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favorables, limitació de la implantació d’estructures d’oci a les zones d’interès natural, i 
aprofitament ambiental de les zones catalogades com a sòl industrial o aeroportuari.  
 
Des de la perspectiva jurídica, les organitzacions ecologistes varen presentar diverses 
al·legacions a la construcció de les diverses infraestructures que es preveien en el Pla 
Delta amb l’objectiu d’evitar les alteracions que significaven per l’ecosistema del 
Llobregat. La Comunitat d’Usuaris d’Aigües del Riu Llobregat (CUARL), una 
agrupació que integra 150 indústries, diverses companyes d’abastiment d’aigua, 
ajuntaments i més d’un miler de pagesos i particulars titulars de pous que extreien aigua 
de l’aqüífer del Llobregat, van presentar el 1998 una denúncia contra el projecte de 
transvasament del riu Llobregat argumentant que el projecte no garantia suficientment 
la protecció de les aigües subterrànies.581 El 2001 l’organització ecologista 
SEO/BirdLife, va presentar davant l’ACA al·legacions denunciant que el projecte 
d’ampliació l’aeroport del Prat de Llobregat significava l’alteració de la llera de la riera 
Roja i del canal de la Vidaleta i que construcció de la nova terminal sobre la zona 
humida del Pas de les Vaques, podria tenir greus conseqüències sobre la dinàmica 
hidrològica del Delta del Llobregat, tant a la xarxa de canals com a l’aqüífer. 
 
La inauguració del projecte de desviament del riu Llobregat el setembre de 2004 va 
significar un canvi d’orientació en les estratègies de mobilització del moviment 
ecologista. El Pla Delta havia provocat greus problemes ambientals que no s’havien 
tingut en compte en el seu procés de disseny i malgrat les diverses iniciatives que les 
administracions públiques havien desenvolupat per preservar el medi: conservar els 
espais naturals del Delta del Llobregat;582 les accions orientades a aconseguir la 
recuperació la costa del Prat del Llobregat i de Viladecans, mitjançant la creació de dos 
parcs litorals dedicats a la conservació d’espais naturals i a un ús públic;583 i la creació 
d’un consorci per la creació d’un futur Parc Natural del Delta del Llobregat.584  
                                                 
581 Segons Basora, Romero i Sabater ( 2005b), la denúncia va ser desestimada per l’Audiència Nacional el 
2001 i la CUARL va interposar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem. El mes de juny de 2004 
el Suprem es va pronunciar i va declarar nul el projecte de desviament atenent a un defecte de forma. 
Aquesta sentència obria la possibilitat de que la CUARL pogués exigir l’aturada del desviament, però 
aquesta entitat va decidir no fer-ho a canvi de que s’apliquessin totes les mesures possible de protecció i 
control ambiental en l’execució del projecte i de que s’estudiessin els impactes ambientals de les obres 
del Pla Delta i que l’aqüífer es declarés d’utilitat pública. Com a resultat de l’aplicació de la sentència del 
Tribunal Suprem i de la demanda de la CUARL, l’ACA, a través del DMAH, va demanar al Govern 
espanyol la creació d’una comissió de control ambiental i l’aprovació d’un conveni per a coordinar les 
obres del Pla Delta.  
582 Les obres de desviament del riu Llobregat incorporaven diverses actuacions de millora ambiental entre 
les que destaquen la creació d’una llacuna a la zona de Cal Tet havia de proveir d’aigua a la nova 
depuradora del Baix Llobregat i el projecte de repoblació d’espècies pròpies de l’ecosistema del Delta del 
Llobregat (Basora, Romero i Sabater, 2006a).  
583 El projecte de creació d’aquest dos parcs litorals s’ubicava en uns terrenys situats entre la tercera pista 
de l’aeroport i la línia de la costa i eren propietat de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) 
i la seva gestió s’havia de desenvolupar conjuntament amb els ajuntaments del Prat del Llobregat i 
Viladecans mitjançant dos plans especials urbanístics. El disseny dels parcs litorals incloïa actuacions de 
caire ambiental (millora i ampliació de les llacunes existents, repoblació de pins, arbustos i espècies 
herbàcies pròpies de les marines deltaiques), d’esbarjo i restauració, i d’educació ambiental (Basora, 
Romero i Sabater, 2006b).  
584 El juliol de 2005 es va constituir el Consorci per a la protecció i gestió dels espais naturals del delta del 
Llobregat, integrat pel DMAH, l’Ajuntament del Prat de Llobregat i l’ajuntament de Viladecans. El seu 
principal objectiu era gestionar els espais naturals del delta del Llobregat promovent el seu ús públic lúdic 
i educatiu per augmentar la conscienciació ambiental, cultural i social. 
Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat: http://www.deltallobregat.cat/?url=el_consorci. 
(consultat 27/01/2012).  
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A partir del desenvolupament de les diverses actuacions recollides en el Pla Delta i 
davant els problemes ambientals que se’n derivaven, les mobilitzacions ecologistes es 
van dirigir a denunciar els efectes negatius que pel medi ocasionaven la construcció de 
les grans infraestructures i el desviament del riu Llobregat que des de la seva 
inauguració es feien tangibles. Es va produir un ampli debat en el que s’enfrontaven les 
accions reivindicatives i jurídiques promogudes per les organitzacions ecologistes, els 
diferents posicionaments dels partits polítics i els interessos dels grups econòmics i 
lobbys de pressió que apostaven pel model d’infraestructures que plantejava el Pla 
Delta. La inauguració del desviament del riu Llobregat va posar de manifest moltes de 
les mancances que en matèria de prevenció de riscos ambientals suposava el projecte i 
va provocar la necessitat d’elaborar nous estudis ambientals que poguessin reconduir la 
situació. A l’octubre de 2004 (un mes desprès de la inauguració oficial del desviament 
del riu Llobregat), la CUARL va denunciar que la nova llera del Llobregat estava 
provocant la salinització de les aigües subterrànies del delta i va proposar la creació 
d’una barrera de sorra a la desembocadura que impedís l’entrada de l’aigua de mar, que 
ja penetrava 3 km terra endins585 (Basora, Romero i Sabater, 2005b).  

 
Arrel de la progressiva constatació de que la planificació ambiental promoguda per part 
de les administracions públiques no havia tingut en compte totes les variables que 
integren un ecosistema tant complex com el delta del Llobregat, les mobilitzacions 
ecologistes van augmentar la seva intensitat desenvolupant actuacions en les que es 
combinaven activitats reivindicatives amb les de caire jurídic. En aquesta línia, 
DEPANA i la Plataforma Salvem el Delta de l’Ebre van iniciar el novembre de 2004 
una campanya de recollida de signatures amb l’objectiu d’evitar que s’edifiqués sobre 
l’antiga llera del riu, una zona humida de gran importància ambiental, i per exigir que 
no es remenessin els fangs del riu, pels greus problemes de contaminació que podia 
significar. Aquesta campanya, segons Basora, Romero i Sabater (2005b), va derivar en 
la interposició d’una denúncia davant la Fiscalia de Medi Ambient per part de 
DEPANA, basada en el fet de que ja s’havia començat el cobriment d’una part 
important de l’antiga llera sense comptar amb els permisos pertinents. La falta de 
resposta per part de les administracions públiques respecte als advertiments de les 
organitzacions ecologistes del possible delicte ecològic de la cobertura de l’antiga llera 
del riu Llobregat, va intensificar l’acció de les organitzacions ecologistes en dues 
direccions: organització de mobilitzacions populars, com la bicicletada popular el 16 de 
novembre de 2005,586 i l’extensió de les denúncies a l’àmbit europeu.587  

                                                 
585 La proposta fou rebutjat per part del Ministerio de Medio Ambiente ja que es va aprovar el “Projecte 
marc de recuperació ambiental de l’espai fluvial del Llobregat a la comarca del Baix Llobregat”. Aquest 
projecte va ser promogut per a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(MMAMB), la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, i desenvolupat per un 
grup interdisciplinari d’ecòlegs, biòlegs i geòlegs, dirigits per Ramon Folch, amb l’objectiu d’aportar 
orientacions i propostes d’actuació per la recuperació ambiental del tram final del riu Llobregat. 
ERF. Gestió i Comunicació Ambiental SL. Aspectes socioambientals del Projecte Marc per a la 
recuperació ambiental de l’espai fluvial del riu Llobregat: http://www.erf.cat/cas/fserveis/p209.html 
(consultat 27/01/2012).  
586 Diverses entitats ecologistes com DEPANA, SEO/BirdLife, CEPA, Ecologistes de Catalunya, entre 
d’altres, conjuntament amb entitats veïnals del Baix Llobregat van organitzar aquesta concentració el 16 
d’octubre de 2005 a la que varen assistir-hi unes 250 persones i en la que es va llegir el Manifest en 
defensa del riu i del delta del Llobregat (Basora, Romero i Sabater, 2006a).  
587 DEPANA va presentar el novembre de 2005 una queixa davant la Comissió Europea en contra de 
l’ampliació del port de Barcelona i la cobertura de l’antiga llera del riu argumentant que incomplien la 
normativa europea sobre zones humides (Basora, Romero i Sabater, 2006a).  
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El debat polític es va incorporar a l’entorn de la proposta d’ampliació de la Xarxa 
Natura 2000588 al delta del Llobregat presentada pel DMAH. Aquesta iniciativa 
representava la identificació dels espais més representatius per cada tipus d’hàbitat i 
espècie, i l’avaluació dels sector que presentaven un millor estat de conservació (Grau, 
2005). Respecte al delta del Llobregat, l’ampliació de la Xarxa Natura 2000 
representava que tres espais amb una forta complexitat ambiental i administrativa 
(incloïa espais naturals dels termes municipals del Prat de Llobregat, Viladecans, Sant 
Boi de Llobregat i de la comarca del Garraf) es proposaven com a ZEPA. Al llarg del 
període d’al·legacions es va produir una profunda divisió entre entitats privades, 
Generalitat de Catalunya i partits polítics partidaris de que no s’incloguessin els nous 
espais a la Xarxa Natura 2000589 i les organitzacions ecologistes i ICV, que defenien 
l’ampliació dels espais protegits.590  
 
Malgrat l’existència d’un Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i un 
Pla de Gestió Específic del Baix Llobregat, així com les diverses actuacions de 
recuperació ambiental promogudes per l’ACA, el riu Llobregat continua sense assolir 
els objectius de qualitat que marca la DMA previstes pel 2015. Segons Prat (2004b), les 
inversions realitzades per millorar la qualitat ambiental del riu Llobregat no han 
aconseguit que aquest continuï patint una sèrie de problemes ambientals provocats pels 
següents factors: una pressió excessiva sobre els seus recursos que fa minvar els cabals 
naturals dels rius i impedeix la dilució de les aigües de les depuradores, els efectes 
negatius de les minicentrals sobre la fauna (sobretot pels peixos), una mala gestió de 
l’esplai fluvial (principalment de les riberes), excés de masses d’aigua fortament 
modificades, i la problemàtica de la sal fa impossible la recuperació del riu més enllà de 
Balsareny i Súria.591  
 
Des del moviment ecologista s’han desenvolupat diverses campanyes de sensibilització 
que tenen com a principal objectiu donar a conèixer la crítica situació ambiental del riu 
Llobregat i la seva conca i la promoció d’un plantejament d’intervenció ambiental 

                                                 
588 La Xarxa Natura 2000 té el seu origen en la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestre. Està formada, segons Grau (2005), per 
dos tipus d’espais: les ZEPA i les Zones d’especial Conservació (ZEC) (espais l’objectiu del qual és la 
conservació d’hàbitats d’interès comunitari i d’espècies). El Govern de Catalunya va promoure el 2004, a 
través del Departament de Medi Ambient i Habitatge, la finalització de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya 
com un objectiu prioritari en la política ambiental.  
589 Segons Basora, Romero i Sabater (2006b), en l’àmbit polític el grup del PP a l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona (a través del PSC) i la Generalitat de Catalunya (a través de CiU) 
s’oposaven a l’inclusió dels nous espais a la Xarxa Natura 2000 amb diversos arguments: pel PP, el pla 
director de l’aeroport ja incloïa la declaració d’impacte ambiental que garantia la preservació dels 
hàbitats; per part de l’Ajuntament de Barcelona, es demanava suspendre la inclusió de nous espais a ala 
Xarxa fins que no s’aprovés el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB). Des de la perspectiva de 
la defensa dels interessos empresarials, l’oposició a la inclusió de nous espais a la Xarxa per part 
d’entitats com la Cambra de Comerç de Barcelona (CCB), el Reial Automòbil Club de Catalunya 
(RACC) i Barcelona Aeronàutica i de l’Espai, argumentant que hipotecava el futur creixement de 
l’aeroport i el delta del Llobregat era clau per la competitivitat de l’economia catalana.  
590 La resposta ecologista a l’oposició institucional a l’inclusió dels nous espais a la Xarxa Natura 2000 
per part de DEPANA i SEO/BirdLife es basava en que s’havia d’acomplir la normativa europea que es 
basava en criteris científics i que obligava a designar uns espais per protegir hàbitats i ocells segons 
(Basora, Romero i Sabater, 2006b), 
591 Narcís Prat. Estat i salut de la Conca del Llobregat. Jornades “Rius amb aigua, rius amb vida. 
Recuperem el Llobregat.  
http://www.xnca.org/wp-content/uploads/2011/12/estat_i_salut_de_conca_llobregat-_narcis_prat.pdf 
(consultat 29/01/2012).  
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alternatiu al que es planteja des de les administracions públiques (principalment per part 
del Consorci per a la recuperació i conservació del riu Llobregat) que prioritzen un 
model de recuperació ambiental i paisatgística que no s’oposa a la urbanització de 
l’espai fluvial i la construcció de noves infraestructures. En aquesta línia, sorgeixen 
diverses accions reivindicatives des de les organitzacions ecologistes que integren 
sensibilització, debat intel·lectual i mobilització a partir de la campanya “Rius amb 
aigua, rius amb vida: recuperem el Llobregat!”.592 Aquesta campanya organitzada pel 
CEPA, Ecologistes de Catalunya i Llobregat SOStenible plantejava assolir uns objectius 
concrets al llarg del període 2010-2015 i l’organització de diverses activitats de 
sensibilització. Significà un canvi substancial en les estratègies de les organitzacions 
ecologistes per solucionar els problemes ambientals del Llobregat mitjançant la 
implicació de la societat civil, les entitats locals de les poblacions afectades, centres 
d’estudis, administracions locals... a través de la creació d’una xarxa que hauria de 
coordinar els diversos projectes que es desenvolupaven des de les entitats ecologistes a 
nivell local. Des de la perspectiva de debat intel·lectual, la Campanya pretenia crear un 
espai de reflexió i d’intercanvi d’idees entre els representants dels diversos enfocaments 
respecte la problemàtica ambiental del riu Llobregat. Els participants a la “Jornada 
ecologista de Llobregat SOStenible”593 (6 de febrer de 2011) reflecteixen aquesta 
pluralitat en el debat ja que incloïen a representants de l’ACA, Universitat de Barcelona, 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i de les organitzacions ecologistes (Llobregat 
SOStenible i Ecologistes de Catalunya). En el manifest de la campanya es proposava 
una sèrie de línies d’acció que es basaven en la necessitat de que es recuperés el paper 
del riu Llobregat com a vertebrador natural del territori i que possés límits al model de 
creixement que havia provocat el seu estat de degradació, les principals són: 
naturalització de l’espai fluvial i les rieres de la conca; prioritzar la recuperació de 
l’espai fluvial davant les noves infraestructures i urbanitzacions; manteniment i 
ampliació del Parc Agrari del Baix Llobregat; millorar la qualitat de l’aigua, que 
l’administració pública obligui als titulars de les mines de potassa a acabar amb la 
salinització i assumir els costos de la restauració,594 evitar i penalitzar els abusos de les 
indústries respecte als sistemes de sanejament públic, aplicació d’una protecció jurídica 
més rigorosa i eficaç als espais del Delta; obrir la col·laboració entre les organitzacions 
ecologistes i les administracions públiques implicades; i aplicar realment la DMA, sense 
retallades i restituir el cabal ecològic i el bon estat de l’aigua. Un altre dels objectius de 
la campanya era que les entitats i institucions de la conca del Llobregat, ajuntaments, 
Parc Agrari, sindicats de pagesos, centres educatius... col·laboressin activament en la 
declaració de “L’any del Llobregat: setembre 2011-2012”. Aquesta proposta tenia com 
a principals objectius desenvolupar, mitjançant una metodologia participativa, accions 

                                                 
592 Llobregat Sostenible. Manifest Campanya “Rius amb aigua, rius amb vida: recuperem el Llobregat”: 
http://www.anyllobregat.despientitats.cat/presentacio3_1/_5G1ICS7tAW4m-
JY8zHGIMM4EONMBqXs9YVox_MintzmlEuvFWW_G8g (consultat 29/01/2012).  
593 Grup WWF-Barcelona: http://grupbarcelonawwf.wordpress.com/2011/02/06/jornada-ecologista-de-
llobregat-sostenible/ (consultat 29/01/2012).  
594 Segons Urgell i Mauri (2008a), l’explotació minera de la potassa a Sallent (el Bages) ha provocat 
l’acumulació dels residus de l’activitat al runam del Cogulló amb un volum de 20 milions de tones (amb 
un creixement anual de 1,4 tones anuals). La falta d’impermeabilització provoca la salinització dels 
recursos hídrics de la comarca i afecta a les aigües del riu Llobregat. Des de les organitzacions ecologistes 
locals s’han plantejat dues línies d’actuació per solucionar el problema: la proposta el 2006 d’un projecte 
per impermeabilitzar els runams per part de la Plataforma Montsalat conjuntament amb una empresa 
d’enginyeria i les activitats de denúncia i mobilització ciutadana desenvolupada per Plataforma Prou Sal!, 
constituïda el 2007 amb l’objectiu de denunciar les irregularitats de l’empresa Iberpotash.  
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de sensibilització, reflexió i mobilització per aconseguir els objectius que es definien en 
la DMA. 
 
5.3.6.2.2 Les mobilitzacions ecologistes contra el PHN i els problemes ambientals de 
l’Ebre 
 
El projecte de transvasament de l’Ebre és un exemple d’una política hidràulica de 
regulació de les aigües superficials que té els seus orígens a mitjans dels anys 60 del 
segle XX davant la necessitat de solucionar el problema d’abastiment d’aigua a les 
grans ciutats i es concreta, en una primera fase, en la construcció dels embassaments de 
Mequinensa i Riba-roja dedicades a la generació d’energia elèctrica i posteriorment a 
cobrir les necessitats de la indústria i les grans poblacions.595  
 
Segons García, Reixac i Vilanova (1979), una de les principals raons de la política de 
transvasaments a Tarragona ha estat la seva especialització en el sector petroquímic i 
nuclear que comporta la recuperació de l’avantprojecte de 1973 Ebre-Pirineu Oriental 
amb l’objectiu de derivar aigua de l’Ebre al Camp de Tarragona, conegut pel 
“minitransvasament” (1989). Saurí (2003), recull una sèrie de decisions relacionades 
amb la concreció d’aquesta política de transvasaments: l’aprovació el 1985 per part del 
Parlament espanyol d’una nova Llei d’aigües,596 que introduïa l’obligatorietat del 
planejament hidrològic i considerava que les aigües continentals superficials, així com 
les subterrànies renovables, constituïen un recurs unitari subordinat a l’interès general 
que formaven part del domini estatal públic i deixava en mans de l’Estat la planificació 
hidrològica; redacció entre 1985 i 1995 dels dos nivells territorials establerts a la Llei 
d’aigües de 1985 (plans hidrològics de conca i PHN); i la presentació el 1993 per part 
del Govern socialista de l’avantprojecte del PHN, que havia de resoldre els problemes 
de desigualtat hidrològiques del territori espanyol a través de transferir les aigües 
sobrants de les conques excedentàries a les conques deficitàries mitjançant una política 
expansiva de construcció d’embassaments i transvasaments basada en els principis de 
solidaritat i cohesió social i econòmica.597  
 
Segons Saladié (2004d), els principals objectius del PHN (2001)598 eren gestionar 
l’oferta d’aigua i satisfer les demandes futures i presents mitjançant el seu aprofitament 
racional sostenible, equilibrat i equitatiu, així com equilibrar el desenvolupament 
regional i sectorial afavorint la vertebració del territori a través d’una distribució justa 
de les disponibilitats de l’aigua, protegint la seva qualitat i l’estalvi en harmonia amb el 
medi. No obstant, segons el moviment ecologista la seva aprovació significa la 
                                                 
595 En aquesta línia, es va redactar l’avantprojecte de construcció de l’aqüeducte Ebre-Pirineu Oriental 
(1973) amb l’objectiu de transvasar aigua de l’Ebre a les ciutats de Barcelona i Tarragona. Aquest 
avantprojecte no es va concretar degut a la crisi econòmica de la segona meitat dels anys 70 del segle XX.  
596 Ley 29/19885, de 2 de agosto, de Aguas: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r2-l29-1985.tp.html (consultat 14/01/2012).  
597 Aquest avantprojecte fou contestat pel moviment ecologista argumentant que una gran part de les 
transferències provocaven l’efecte contrari ja que conduïen els recursos hidràulics des de les zones més 
pobres a les zones més riques, el fet de que no s’havien tingut en compte els impactes ambientals de la 
construcció dels embassaments i transvasaments i no s’acomplien els objectius de la Cimera de Rio de 
Janeiro al concentrar el consum d’aigua on es situaven les activitats econòmiques, agrícoles, industrials i 
turístiques.  
José María Franquet. 60 respuestas al Plan Hidrológico Nacional: 
http://www.eumed.net/libros/2005/jmfb-h/2y.htm (consultat 14/01/2012).  
598 Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.: 
 http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/06/pdfs/A24228-24250.pdf (consultat 14/01/2012).  
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consolidació d’un model de gestió de l’aigua en el que es prioritzen els aspectes 
econòmics i polítics per damunt dels ecològics i demogràfics. De fet significava obrir la 
gestió de l’aigua al sector privat mitjançant la flexibilització del règim de concessions, 
de privatització dels recursos alternatius com les aigües residuals o dessalades i 
modificar el règim jurídic de les confederacions hidrogràfiques, amb l’objectiu 
d’afavorir l’entrada se capital privat (Saurí, 2003). La Llei plantejava la construcció de 
112 embassaments i declarava que la conca de l’Ebre com a única conca que cedia la 
seva aigua amb l’objectiu de satisfer l’increment de la demanda prevista segons el Libro 
Blanco del Agua, publicat pel Ministerio de Medio Ambiente.  
 
El 2003 es va presentar el projecte definitiu del PHN i l’estudi d’impacte ambiental. 
Segons Saladié (2004d), aquest projecte de transvasament que s’havia d’iniciar el 2004, 
es preveia per al riu Ebre un cabal mínim de 100 m3/any i un total de 914 km de 
conduccions que, cap al nord, es concretarien en dues canonades paral·leles d’1,9 
metres de diàmetre que avançarien al costat de l’AP-7 i un minitransvasament a 
Tarragona, amb un total de 172 km. El ramal sud, de 742 km, aprofitaria per al tram 
català part del canal Xerta-Sènia.  
 
Les dimensions de les infraestructures necessàries per la seva construcció i l’impacte 
ecològic que significava el PHN va comptar amb l’oposició i les mobilitzacions per part 
d’organitzacions socials,599 partits polítics600 i de diverses comunitats autònomes 
implicades601 que, segons Alfama et al. (2007), van provocar la constitució de 
plataformes reivindicatives locals (com la PDE), un front institucional format per 
diversos ajuntaments de les Terres de l’Ebre i la creació per part de les administracions i 
entitats amb competències i interessos al delta de l’Ebre com el Pla de Protecció Integral 
del Delta de l’Ebre (PIPDE) i el Consorci per la Protecció Integral del Delta de l’Ebre 
(CPIDE).  
  
Per la Generalitat de Catalunya, segons l’informe elaborat el 2001 pel Consell Assessor 
per al Desenvolupament Sostenible (CADS)602 sobre la proposta del PHN, aquest no 
tenia en compte aspectes clau per la seva sostenibilitat ambiental i les repercussions 
demogràfiques que suposava la consolidació del model agrícola que es pretenia 
assegurar a l’extrem sud de la zona receptora del transvasament. La seva proposta 
plantejava accions orientades al desenvolupament local, la possibilitat del transvasament 
del Roine, la modernització i millora dels sistemes de rec i l’adaptació del Pla a la 
normativa europea (respecte als excedents agraris, la reconversió de tipus de regadiu i 

                                                 
599 Al llarg del procés de debat del Pla en el Congrés dels Diputats es van desenvolupar diverses 
manifestacions de descontent a les zones cedents (Aragó i Terres de l’Ebre), activitats per difondre la 
lluita contra el Pla (Marxa Blava a Mallorca, Andalusia i Brussel·les), i manifestacions a Barcelona 
Saragossa, Madrid i València (Alfama et al. 2007).  
600 El PHN va produir una clara divisió entre els partits polítics catalans: PSC, ERC i ICV-EUiA s’hi van 
definir clarament en contra; CiU el va defensar però plantejant modificacions i demanant garanties per la 
protecció del delta de l’Ebre; i el Partit Popular de Catalunya (PPC) li va donar el seu suport 
incondicional (Saladié, 2004d). 
601 Segons Alfama et al. (2007), per part de les Comunitats Autònomes es van produir reaccions en tres 
direccions: per una bada, l’oposició frontal de les zones que es consideraven com conques cedents 
(Aragó), les que van donar el seu suport incondicional degut a que el Pla permetia solucionar els seus 
dèficits hídrics crònics (Comunitat Valenciana i Múrcia) i les que manifestaven reserves però que van 
optar per negociar compensacions o modificacions parcials (Catalunya, Andalusia i Castella-La Manxa).  
602 CADS: http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php (consultat 17/01/2012).  
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cultius per a optimitzar la demanda d’aigua i els efectes sobre la qualitat de l’aigua 
segons els criteris de la normativa comunitària).603  
 
Per part del moviment ecologista la crítica al PHN des d’una perspectiva global, segons 
Greenpeace (2001), es centra en la seva incompatibilitat amb la conservació dels 
ecosistemes aquàtics; la no adequació per la qualitat ecològica de l’aigua, tal i com 
planteja la DMA; l’atemptat contra la conservació dels espais naturals de gran valor que 
signifiquen les infraestructures hidràuliques propostes pel Pla; i la falta d’un estudi 
rigorós del seu impacte ambiental. Els principals punts en desacord amb el PHN que 
planteja Greenpeace (2001) són: la falta de mesures basades en la gestió de la demanda, 
la prevenció de la contaminació i salinització dels aqüífers; la necessitat d’una avaluació 
ambientals de PHN que incorpori variables ambientals i socials; millorar l’eficiència del 
sistema de regadius i evitar la contaminació provocada per la utilització incontrolada de 
compostos químics contaminants; penalització i persecució de les activitats 
contaminants de l’aigua que no s’han tingut en compte en el PHN; incorporar polítiques 
de seguretat i prevenció d’inundacions dels més de 1.200 embasaments existents a 
Espanya; i la falta de justificació econòmica del PHN ja que no s’aporten dades 
econòmiques que permetin valorar la viabilitat del cost real de l’aigua transvasada, el 
cost ambiental i social de les obres.  
 
Des de la perspectiva local la crítica al PHN es centra en la denúncia de que la seva 
justificació per part de l’administració espanyola es basa en criteris econòmics i 
d’interessos particulars en la gestió de l’aigua, principalment dels grans grups de poder 
de les empreses constructores i hidroelèctriques. En el Manifest constituent de la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre. Per un desenvolupament sostenible i territorialment 
equilibrat”604 (2000), es reflecteix el seu posicionament crític envers la política de 
transvasaments i els greus problemes ambientals que generen i es planteja la necessitat 
d’un desenvolupament sostenible i territorialment equilibrat, tal i com s’havia recollit 
anteriorment en al Manifest per una Nova Cultura de l’Aigua a Catalunya (1999).605 Els 
principals punts que recull el Manifest constituent de la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre són: 
 

- La crítica al Libro Blanco del Agua, en el que no s’inclou un anàlisi sobre 
els processos de sobreexplotació dels recursos que han generat les 

                                                 
603 CADS. Informe sobre la proposta del PHN: 
 http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/informes/2001/1-2001_phn.pdf  
(consultat 19/01/2012).  
604 Manifest constituent de la Plataforma de Defensa de l’Ebre. Per un desenvolupament sostenible i 
territorialment equilibrat: http://www.ebre.net/manifest.html (consultat 15/01/2012).  
605 El Manifest per una Nova Cultura de l’Aigua a Catalunya, signada pel Grup de Defensa dels Rius i les 
entitats adherides a l’Assemblea d’Entitats Ecologistes de Catalunya, recollia una sèrie de propostes 
destinades a garantir la qualitat dels rius i canviar cap a una nova cultura de l’aigua orientada al control de 
la demanda i la prevenció: establir un règim de cabals adequat per totes les minicentrals, que havia de 
permetre la pervivència del riu com a ecosistema; un sistema que impedeixi la sobreexplotació dels 
aqüífers i l’assecament de les fonts; una adequada gestió de les depuradores; solució a la salinitat dels 
rius; un sistema de gestió de fangs que garanteixi el seu ús com adob; respecte a les riberes existents i 
restauració de les que han estat degradades; potenciació de les polítiques d’estalvi; augment de la 
reutilització de les aigües de les depuradores; un abastament que garanteixi la qualitat de l’aigua; un preu 
just de l’aigua, que permeti que realment pagui qui consumeix; i la constatació de que qualsevol tipus de 
transvasaments són innecessaris. 
Manifest per una Nova Cultura de l’Aigua a Catalunya: 
http://www.ub.edu/cres/catala/recursos_i_bbdd/man/man_43.htm (consultat 15/01/2012).  
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situacions que s’anomenen de “dèficit” i que intenten justificar els 
transvasaments per causes naturals; i a la modificació de la Llei d’Aigües, 
que havia de permetre el camí cap a la privatització de les aigües i posava 
en perill el caràcter públic d’aquest patrimoni social.  

- La denúncia al model de desenvolupament turístic i poblacional de la costa 
mediterrània que perjudica la qualitat de vida dels seus habitants i posa en 
perill la seva pròpia indústria turística que s’agreujaria amb la política de 
transvasaments prevista. 

- La política de transvasaments potenciaria els actuals desequilibris 
territorials i el desenvolupament de les zones més pròsperes en detriment 
de les zones menys desenvolupades. 

- L’impacte ecològic i ambiental que implicaria pels Pirineus (construcció de 
grans preses), pel delta de l’Ebre i sobre la plataforma litoral mediterrània. 

- La seva inviabilitat econòmica ja que no es recullen de forma clara els 
costos monetaris dels transvasaments ni els de manteniment de tota la xarxa 
de distribució i transport necessàries pel seu funcionament.  

 
Des del moviment ecologista es va denunciar la política de transvasaments impulsada 
per les administracions públiques. La PDE va publicar dos manifestos en els que 
s’oposava a la possibilitat de nous transvasaments entre conques. Un d’aquests es va fer 
públic amb motiu de la manifestació a Barcelona (2002), en el que es denunciava la 
posada en marxa del transvasament de l’Ebre (previst pel 2004) i l’estudi de la viabilitat 
dels transvasaments des del Roine, el Noguera-Pallaresa o el Segre i en el que es 
demanaven inversions alternatives més sostenibles i la denúncia sobre la inviabilitat 
ambiental d’aquests projectes.606 El 2008 amb motiu de la possibilitat de la construcció 
del canal Xerta-Sénia, la mateixa plataforma va fer públic un altre manifest en el que es 
denunciava la inviabilitat econòmica i ambiental d’aquest projecte i, al mateix temps, es 
criticava el fet de que no s’haguessin portat a terme per part de la Generalitat les 
mesures previstes per combatre la regressió i salinització del delta de l’Ebre, de no 
garantir el cabal ambiental del riu aprovat per la Comissió de Sostenibilitat i pel 
Parlament de Catalunya i de no impulsar la descontaminació del pantà de Flix.  
 
El projecte de transvasament de l’Ebre va provocar una oposició radical en sectors 
socials molt amplis a les Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra 
Alta). Tal i com plantegen Alfama et al. (2007), el debat social i polític fou molt intens 
al llarg del procés d’al·legacions de les que se’n van arribar a presentar fins a 60.000, 
tant per part dels partidaris del projecte com dels seus detractors. El debat polític va 
provocar una divisió entre dos grans blocs: PSC, ERC i ICV, es van posicionar 
clarament en contra dels transvasament; CiU el va defensar però proposant la del cabdal 
transvasat en 600hm3/any, per tal de protegir ambientalment el Delta de l’Ebre; 
finalment, el PP es va mantenir a favor de la implementació del PHN amb tota la seva 
totalitat.  
 
El procés de mobilitzacions ecologistes contra el PHN i el transvasament de l’Ebre va 
tenir diversos protagonistes que des de l’àmbit social, polític i científic varen 
posicionar-se davant una problemàtica que en alguns aspectes es poden considerar que 
anaven més enllà de la temàtica ambiental. Des de l’àmbit social, autors com Pont et al. 
(2002), plantegen que un dels factors que van afavorir un moviment d’oposició amb 
                                                 
606 Manifest de la manifestació de Barcelona: http://www.ebre.net/manifest-3.html (consultat 
15/01/2012). 
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tanta força mobilitzadora es pot trobar en la composició sociopolítica de les Terres de 
l’Ebre, amb unes estructures poc dinàmiques que ha estat marginada històricament dels 
centres de decisió política, fet que va afavorir que la defensa del territori tingués un 
caràcter simbòlic. Aquesta percepció d’abandonament per part de l’administració 
autonòmica i el sentiment de frustració davant una decisió en la que no van disposar de 
mecanismes de participació va col·laborar en la configuració d’un moviment social molt 
estructurat que va fer front comú al que es considerava una agressió externa contra el 
seu patrimoni natural. Per Saurí (2003), els desequilibris hídrics i territorials són 
elements a tenir en compte en la potenciació d’aquesta sensació de marginació de les 
Terres de l’Ebre: el 86% dels recursos hídrics de Catalunya es troben a la conca de 
l’Ebre, mentre que a les conques internes resideix el 92% de la població de Catalunya i 
s’hi concentra una proporció similar de l’activitat econòmica.607 Des de la perspectiva 
ambiental, tal i com apunten Alfama et al. (2007), el delta de l’Ebre es troba en una 
situació de regressió608 que es complicaria de forma molt significativa socialment i 
economicament amb la implementació del PHN, afectant a pescadors, agricultors, 
turisme... D’altra banda, el PHN no abordava de forma eficient les causes reals de la 
manca d’aigua com ara la gestió de la demanda d’aigua d’un model econòmic i 
productiu intensiu en recursos hídrics, principalment destinats a les explotacions 
agroindustrials, la promoció immobiliària i les empreses elèctriques.  
 
Tots aquests factors van influir en el desenvolupament d’un conflicte que va provocar 
una profunda divisió en funció dels seus interessos particulars entre els partits polítics, 
els diversos governs autonòmics, les administracions i institucions públiques, col·lectius 
de ciutadans i grups de pressió, el sector empresarial i la població afectada. Alfama et 
al. (2007) plantegen aquesta divisió en tres grans blocs: 
 

- Entitats favorables al PHN: partits polítics espanyols i catalans (PP, CiU i 
Coalición Canaria (CC)), administracions públiques (Govern espanyol i 
Ministerio del Medio Ambiente, governs autonòmics de Múrcia i 
Comunitat Valenciana, Diputació d’Almeria, Govern de la Generalitat de 
Catalunya), institucions públiques (Consejo Nacional del Agua), col·lectius 
ciutadans i grups de pressió (Plataforma Agua para Todos, Associació 
Valenciana d’Agricultors, Associació Agrària de Joves Agricultors) i 
sectors empresarials (constructores adjudicatàries, empreses immobiliàries i 
promotors turístics, ENDESA i altres companyes elèctriques, Associació 
empresarial de l’Àrea del Mediterrani, Comunitats de Regants del País 
València i Múrcia). 

- Entitats contràries al PHN: partits polítics europeus (Els Verds i altres 
europarlamentaris), partits polítics catalans609 (ICV-EUiA i ERC), 
administracions públiques (Comisari del Medi Ambient,610 Govern d’Aragó 

                                                 
607 Segons Saurí (2003), les Terres de l’Ebre presenten les mitjanes més baixes de Catalunya per 
PIB/habitant, renda familiar bruta disponible i les més elevades en població més gran de 65anys, persones 
sense titulació educativa i població activa agrària.  
608 Segons Alfama et al. (2007), el PHN de 2001 no tenia en compte qüestions ambientals clau com ara 
l’avançat estat de degradació, contaminació i sobreexplotació indiscriminada d’hàbitats i ecosistemes 
naturals, la baixa qualitat de l’aigua als abastaments urbans, la salinització dels sòls agraris, la proliferació 
dels pous il·legals, l’increment del turisme...  
609 Segons Alfama et al. (2007), el PSC s’hi va manifestar en contra amb matisos pel que fa al 
transvasament a Barcelona.  
610 El Comisari del Medi Ambient va tenir una gran influència a la UE en el debat tècnic i polític per tal 
de dificultar el finançament europeu del PHN (Alfama et al. 2007). 
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i el Govern tripartit de la Generalitat de Catalunya), ajuntaments (Tortosa i 
altres governats pel PSC o per coalicions com ara ERC, ICV-EUiA i el 
Front institucional dels ajuntaments de les Terres de l’Ebre),611 institucions 
públiques (Fundación Nueva Cultura del Agua i Congressos Ibèrics sobre 
Planificació i Gestió de l’Aigua)612 i col·lectius ciutadans i grups de pressió 
(associacions de la zona de les Terres de l’Ebre, des dels Pirineus al Delta). 

- Entitats indefinides/ambivalents: partits polítics catalans (CiU hi va votar 
en contra al Parlament català i a favor al Congrés dels Diputats espanyol), 
administracions públiques (Direccions Generals d’Economia, Lliure 
Comerç, del Medi Ambient de la UE), ajuntaments de les Terres de l’Ebre 
governats per CiU, institucions públiques (CPIDE),613 tècnics de 
l’Administració (en general no s’hi van pronunciar) i sector empresarial 
(Comunitats de Regants del Delta).  

  
Des dels moviments socials implicats en les mobilitzacions contra el Pla Hidrològic 
Nacional i el transvasament de l’Ebre, la principal organització que ha dinamitzat i 
coordinat una gran part del moviment opositor ha estat la PDE. Aquesta sorgeix amb 
l’objectiu d’impedir el transvasament però progressivament desenvolupa diverses 
accions enfront altres problemes que afecten a les Terres de l’Ebre: la central tèrmica de 
cicle combinat a Móra la Nova, les centrals nuclears d’Ascó i Vandellós, els projectes 
de parcs eòlics, la contaminació a Flix... (Saurí, 2003). Les principals característiques de 
la Plataforma per a la Defensa de l’Ebre (PDE) són: 
 

- Una gran heterogeneïtat dels seus components, la majoria dels quals són 
persones a títol personal coordinats per grups locals i comarcals, i el 
recolzament de més de 300 entitats que signaren el Manifest Constituent de 
la PDE614 (Pont et al. 2002).  

- Uns objectius clarament definits i que bàsicament, segons Alfama et al. 
(2007), eren dos: aconseguir posicionar a la UE en contra del PHN i 
aconseguir el suport del Govern de la Generalitat als plantejaments 
antitransvasament i impulsar les polítiques de gestió de l’aigua a Catalunya. 
Per Pont et al. (2002), l’objectiu comú de totes les organitzacions que hi 
formaven part era evitar el transvasament a les províncies del sud 
d’Espanya, malgrat que en les mobilitzacions es plantejava una oposició 
frontal a tot el PHN. El discurs ha estat molt orientat a l’anàlisi de la 
problemàtica de l’aigua des d’una perspectiva integral, però amb un 
plantejament en el que es plantejaven propostes concretes en els àmbits 
econòmics, ecològics, socials, comunitaris i identitaris.615  

                                                 
611 Aquesta entitat es va constituir el 2003 per part d’ajuntaments governats per partits d’esquerres o 
independents, amb l’objectiu de crear una línia de coordinació i treball conjunt per defensar els seus 
interessos enfront de l’Estat i presentar al·legacions al projecte de transvasament i a l’estudi d’impacte 
ambiental (Alfama et al. 2007).  
612 Aquestes dues entitats han tingut una gran influència en el desenvolupament de la política de l’aigua 
pel seu activisme científic, social i polític en contra del PHN (Alfama et al. 2007).  
613 Aquest organisme va ser creat el 2001 a demanda del govern de CiU per intentar disminuir el cabal 
transvasat ja que era l’encarregat de determinar el cabal ecològic del riu (Alfama et al. 2007).  
614 Segons Pont et al. (2002), el Manifest Constituent de la PDE va ser signada per més de 300 entitats 
que incloïen a sindicats, partits polítics, associacions ecologistes, ajuntaments, plataformes locals i 
comarcals, associacions de joves i d’universitaris...  
615 En la configuració del moviment de les Terres de l’Ebre i concretament en la de la PDE, hi ha 
contribuït una certa afirmació d’identitat i la voluntat de donar a conèixer la realitat d’unes comarques on 
està molt difós el sentiment de marginació per part dels poders polítics i públics (Saurí, 2003).  
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- Una estructura organitzativa de caire assembleari en la que disposava de 
diferents nivells de discussió i decisió, sense un cap visible que aglutinés la 
representació de la plataforma. Un funcionament intern que, segons Saladié 
(2004d), tenia el seu element fonamental en l’assemblea general a la que 
podien participar tots el membres que ho desitgessin i que marcava les 
línies d’actuació d’àmbit general de la Plataforma. Els representants dels 
diversos grups locals i comarcals es reunien a les trobades intercomarcals 
setmanals on es definien les línies d’actuació unitàries i els calendaris de 
les mobilitzacions.  

- Un sistema de col·laboració en xarxa amb d’altres plataformes 
antitransvasament de Catalunya i d’arreu del territori espanyol en les que hi 
col·labora activament en l’organització de trobades, activitats i 
mobilitzacions.616  

- Participació activa en diversos fòrums, xarxes i congressos científics i 
socials tant a Catalunya com a nivell internacional: Fòrum Social Europeu, 
European Rivers Network, Fòrum Mundial de l’Aigua... (Alfama et al. 
2007). 

- Organització d’actes, mobilitzacions, marxes i actes conjuntament amb 
d’altres entitats a diferents nivells territorials: locals, comarcals, Catalunya, 
Espanya i diversos països europeus. Aquestes activitats de caire 
reivindicatiu s’ha combinat amb d’altres activitats de tipus divulgatiu 
mitjançant l’organització de conferències, debats, jornades científiques..., 
en les que es plantejava la problemàtica ambiental de la política de 
transvasaments i es difonia les propostes plantejades per la Xarxa de la 
nova cultura de l’aigua.617  

- Una influència política que ha estat decisiva pel futur del Pla Hidrològic 
Nacional i pels resultats que en les successives eleccions tant municipals, 
autonòmiques i nacionals varen tenir els diferents partits polítics en funció 
del seu posicionament respecte al transvasament de l’Ebre.618  

- Una política de comunicació externa que ha comptat amb la col·laboració 
d’una part important de la premsa i dels mitjans de comunicació, 

                                                 
616 A Catalunya, la PDE col·labora amb d’altres plataformes de territorials, com ara les plataformes de la 
Ribera d’Ebre i el Priorat (Tarragona), la plataforma de les Gavarres (Girona)...; en l’àmbit espanyol, 
col·labora amb les plataformes antitransvasament de Castella i Lleó, la Rioja, Navarra i Aragó (Pont et al. 
2002).  
617 En l’àmbit científic l’esforç es va centrar en demostrar la inviabilitat social i econòmica del 
transvasament de l’Ebre. Segons l’estudi promogut per WWF-Adena El Coste Real de los Trasvases. 
Análisis y valoración socio-económica de los trasvases del Ebro previstos en el PHN, a càrrec de Pedro 
Arrojo, es plantejava que, tenint en compte les pèrdues provocades per les fuites i l’evaporació i 
l’amortització de les inversions, es produïa un increment dels costos d’un 33%. 
WWF-Adena: www.uv.es/choliz/Coste%20Trasvases%20(WWF).pdf (consultat 30/01/2012).  
618 Segons Alfama et al. (2007), el suport o rebuig al PHN va tenir una influència negativa o positiva per 
als partits polítics. Tant el PP com CiU van patir profundes tensions internes provocades pel seu suport al 
transvasament de l’Ebre: el PP va perdre el 2001 la seva majoria a l’ajuntament de Tortosa, ja que quatre 
dels seus regidors es van passar al grup mixt argumentant que aquest partit havia subscrit un compromís 
per la defensa de l’Ebre que havia trencat; CiU va rebre fortes crítiques i protestes per la seva actuació 
ambigua i va patir una forta davallada de vots a les Terres de l’Ebre. D’altra banda, el posicionament del 
PSOE contrari a l’actitud del PSC de votar a favor d’una esmena que demanava que es retiressin els fons 
europeus pel PHN a la Comissió Europea, va provocar que membres del PSC a les Terres de l’Ebre 
abandonessin el partit i es produís una profunda divisió interna (Pont et al. 2002).  
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especialment locals, i del recolzament de nombroses persones públiques i 
intel·lectuals que van donar suport a la Plataforma.619  

 
Les mobilitzacions enfront el PHN es van organitzar en diverses línies d’actuació que 
inclouen diverses estratègies de coordinació entre els partits polítics, les diverses 
institucions públiques i les entitats ambientals que s’oposaven al transvasament. 
Aquestes estratègies es van desenvolupar mitjançant acords de caire polític, accions 
judicials i mobilitzacions de caràcter reivindicatiu tant a nivell europeu, espanyol i 
català. Des de l’àmbit polític, tal i com planteja Saladié (2004d), el Front institucional 
dels ajuntaments de les Terres de l’Ebre (format per 21 ajuntaments de les comarques de 
les comarques del Montsià, Ribera d’Ebre, Terra Alta i Baix Ebre) van fer un front 
comú per paralitzar el transvasament mitjançant la presentacions d’al·legacions al 
projecte. Aquesta acció dels ajuntament es va complementar amb la signatura del 
Compromís per l’Ebre, promoguda per la PDE amb l’objectiu de que els partits polítics, 
davant la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya de 2003, definissin les 
seves postures mitjançant la signatura d’un document de set punts en el que es recollia 
d’una manera explícita la renuncia als transvasaments de l’Ebre i la defensa d’una nova 
cultura de l’aigua, basada en l’estalvi, l’eficiència i la gestió de la demanda.620  

 
El debat sobre el PHN va arribar a la Comissió Europea, quan aquesta va convocar a 
l’octubre de 2003 una reunió de tècnics procedents de les administracions i 
organitzacions ambientals afectades amb l’objectiu de contrastar els impactes que el 
transvasament podria provocar sobre l’ecosistema del tram final de l’Ebre (Saladié, 
2004d). A aquesta reunió hi van participar representants del Ministerio de Medio 
Ambiente, tècnics del govern d’Aragó, representants de l’Agència Europea del Medi 
Ambient i dotze representants de les organitzacions no governamentals (Adena-WWF, 
Fundació Nova Cultura de l’Aigua i la PDE). El resultat del debat tècnic va donar com a 
resultat l’obertura d’un expedient al Govern espanyol per irregularitats en la 
contractació de l’empresa Trasagua (Infraestructuras del Trasvase SA) com a empresa 
consultora i assessora tècnica relacionada amb el transvasament de l’Ebre (Saladié, 
2004d).  

 
Des del moviment antitransvasament es van desenvolupar diverses accions judicials que 
tenien com a objectiu principal aturar l’inici de les obres de transvasament. Aquestes 
accions jurídiques es van obrir des de diversos àmbits, tant des de les administracions 
públiques com des dels moviments socials. Des de les administracions públiques i els 
partits polítics les accions es van orientar a l’elaboració de lleis que aturessin el 
transvasament i la presentació d’al·legacions i contenciosos administratius contra el 
PHN. Entre 2002 i 2003 es van desenvolupar diverses accions judicials contra el PHN 
que van permetre alentir l’inici de la seva construcció. Al llarg de 2002 es van presentar 
unes 39.000 al·legacions a la connexió a la seu de l’ACA a càrrec de diversos partits 
polítics (ERC, ICV i la Chunta Aragonesista (CHA)) i de la PDE (Saurí, 2003) que va 
presentar diverses iniciatives a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu 

                                                 
619 El 2001 un grup persones públiques i d’intel·lectuals van donar suport mitjançant un manifest a la 
PDE i contra el PHN i el transvasament de l’Ebre.  
PDE. Manifest en suport a les Terres de l’Ebre: 
http://www.vilaweb.cat/media/imatges/docs/noticies/manifestebre20010620.pdf (consultat 30/01/2012).  
620 Segons Saladié (2004d), el Compromís per l’Ebre va ser signat pels tres grups parlamentaris 
d’esquerra amb representació al Parlament de Catalunya: PSC-Ciutadans pel Canvi, ERC i ICV. El PSC 
el va signar malgrat que defensava el transvasament cap a Barcelona i la interconnexió de xarxes.  
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qüestionant el PHN, que va provocar que posteriorment la UE demanés informació 
addicional al Govern espanyol (Pont et al. 2002). El 2003 el Govern d’Aragó va 
presentar una llei de protecció dels embassaments de Mequinensa i Riba-roja en la que 
es fixaven uns cabals ecològics mínims que impedien la cessió d’aigües pel 
transvasament i l’ajuntament de Tortosa va presentar un contenciós administratiu contra 
els projectes de transferències previstes al PHN que plantejava que plantejava que les 
competències passessin al Govern espanyol en detriment de la Generalitat de Catalunya 
(Saladié, 2004d).  

 
El procés de mobilitzacions organitzades per les organitzacions socials va comptar amb 
la col·laboració de les diferents institucions, administracions públiques i partits polítics 
implicats en el moviment antitransvasament. Aquestes manifestacions, segons recull 
Saurí (2003), van tenir un abast territorial molt ampli i van incloure accions 
reivindicatives a les Terres de l’Ebre, Aragó, Madrid, Barcelona, València i Brussel·les 
i varen comptar tant en la seva organització com en el seu desenvolupament amb la 
col·laboració d’administracions públiques, partits polítics i organitzacions socials. A 
partir de l’anunci de realització el transvasament de l’Ebre per part del Govern espanyol 
el 2000 i després de la Primera Assemblea General constituent de la PDE, s’organitzen 
diverses manifestacions a les Terres de l’Ebre,621 que s’inicien a Tortosa amb un 
caràcter periòdic setmanal, activitats informatives i de sensibilització que adopten 
diverses formes d’expressió622 i la primera manifestació multitudinària que té lloc a 
Amposta, que compta amb la participació de 20.000 persones. Les manifestacions a les 
Terres de l’Ebre van incorporar progressivament altres reivindicacions ambientals623 
com la que va tenir lloc a Móra d’Ebre el febrer de 2001, on també s’incorpora 
l’oposició al projecte de central tèrmica d’ENRON i al Pla eòlic de la Generalitat de 
Catalunya (Saurí, 2003). Aquestes manifestacions es van estendre a Barcelona on es van 
organitzar dues grans manifestacions: el febrer de 2001, amb la participació d’unes 
300.000 persones, i la de març de 2002 amb unes 400.000 persones. Al llarg del procés 
de mobilitzacions, s’incorporen a les manifestacions altres comunitats autònomes 
afectades pel PHN com ara Aragó, on s’organitza el setembre de 2000 la primera 
manifestació a Saragossa en la que hi participen unes 300.000 persones; Madrid, on hi 
participen el març de 2001 unes 500.000 persones; i Balears, on el maig de 2002 en la 
que s’hi apleguen unes 10.000 persones a Mallorca. Especialment significativa va ser la 
manifestació celebrada a València el març de 2003 a favor del PHN, organitzada per 
l’Associació Valenciana d’Agricultors-Associació Agrària Joves Agricultors (AVA-
Asaja), amb el suport institucional i financer de la Generalitat Valenciana i que va 
comptar amb la participació d’unes 700.000 persones (Saladié, 2004d).  
 
La coordinació entre les diverses plataformes que arreu de Catalunya s’oposaven als 
transvasaments de l’Ebre, del Roine i d’altres rius ha estat una de les característiques 
més significatives del moviment antitransvasament. Segons Lloveras, Sivillà i Valls 
                                                 
621 Al marge de la primera gran manifestació celebrada a Amposta el setembre de 2000, es van organitzar 
altres actes com la que va tenir lloc a Tortosa (abril de 2002) amb la participació d’unes 25.000 persones 
(Saurí, 2003). 
622 Segons Saurí (2003), aquestes formes d’expressió a les manifestacions contra el PHN han estat: les 
caravanes informatives per les Terres de l’Ebre, cadena humana davant la delegació del Govern català a 
Tortosa (abril de 2001) o la bicicletada popular pel Delta per donar inici a la Marxa Blava a Brussel·les 
(agost de 2001). 
623 Segons Saladié (2004d), el mes de febrer de 2003 es va celebrar la VI Assemblea General de la PDE 
en la qual es va acordar el calendari de mobilitzacions i es va incorporar a aquestes el tema del 
transvasament del Roine.  
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(2004), la creació de la POT, el gener de 2000, va servir per que la lluita reivindicativa 
desenvolupada per les organitzacions ecologistes locals es coordinés tant a nivell 
territorial com sectorial. Aquesta plataforma sorgeix des del moviment veïnal, a través 
de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAVC) que va 
plantejar la necessitat de convocar a diverses entitats socials, polítiques i ecologistes 
(UP i Acció Ecologista, entre d’altres) amb l’objectiu d’establir “Les bases de l’aigua”, 
per preservar els recursos hídrics a Catalunya i oposar-se a la política de 
transvasaments. Aquesta trobada va provocar la fusió de la PDE, la POT i Ecologistes 
en Acció en la Xarxa de la Nova Cultura de l’Aigua (XNCA) que promouria les grans 
manifestacions a Barcelona contra el PHN. La constitució de la Unió de Plataformes624 
el 15 de febrer de 2008 va significar la potenciació del treball en xarxa de les diverses 
plataformes i organitzacions ecologistes en la lluita per una gestió dels recursos hídrics 
a Catalunya que defensessin els criteris d’estalvi, eficiència, recuperació i autonomia de 
captació que haurien de garantir el manteniment del cabal ecològic dels rius i la 
autosuficiència de cada conca (Urgell, 2010b).  
 
El moviment antitransvasament va aconseguir estendre les mobilitzacions a l’àmbit 
europeu al mateix temps que es plantejaven les accions judicials a la Comissió Europea. 
L’acte més significatiu va ser l’anomenada Marxa Blava a Brussel·les, sota el lema Cap 
euro per aquest PHN. Segons Pont et al. (2002), aquesta marxa, iniciada l’11 d’agost de 
2001 a Deltebre, tenia com a objectiu recórrer en 30 etapes el trajecte fins a Brussel·les i 
manifestar-se contra el PHN a les portes del Parlament Europeu. Va comptar amb el 
recolzament de totes les plataformes contràries al transvasament a nivell d’Espanya i 
Catalunya i amb el suport d’organismes internacionals com l’European Rivers Network 
(ERN).625  
 
Segons Saladié (2004d), al llarg de 2003 el moviment antitransvasament va intensificar 
les seves mobilitzacions de protesta contra el PHN amb l’objectiu d’influir en les 
decisions que es poguessin prendre des de Brussel·les respecte al finançament del PHN. 
Aquestes darreres activitats mobilitzadores van coincidir amb la decisió de la UE de 
bloquejar el finançament del transvasament de l’Ebre a Barcelona i ajornar el debat 
tècnic sobre el PHN. La posterior derogació del PHN per part del nou govern socialista 
el 18 de juny de 2004 va significar, segons Alfama et al. (2007), un replantejament de la 
política hidrològica a Espanya i Catalunya que ha incorporat bona part de les línies 
d’actuació que proposa la Nova Cultura de l’Aigua que, segons Prat (2004b), implica 
desenvolupar quatre principis d’actuació: la sostenibilitat, que ha de mantenir uns 
ecosistemes sans que permetin disposar d’uns subministraments d’aigua segurs i 
saludables; la subsidiarietat, que comporta que les decisions s’han de prendre en el 

                                                 
624 Segons el Manifest constituent de la Unió de Plataformes, pretén ser una coordinadora d’entitats que 
tenen com a objectiu la defensa dels seus llocs d’origen del patrimoni natural i cultural i l’aprofundiment 
de la democràcia participativa que, decebuts per la inutilitat de la interlocució amb els governs locals i 
centrals, pretenen ser un espai de pressió davants els poders polítics per preservar els recursos energètics, 
hídrics, residuals i alimentaris en els plans territorials.  
Unió de Plataformes, xarxa social de difusió mediambiental: 
 http://www.uniodeplataformes.org/actualitat.php (consultat 03/02/2012). 
625 La European Rivers Network és una xarxa d’informació i col·laboració que té com a objectiu vincular 
grups, organitzacions i persones que treballen per la protecció dels rius i per millorar la seva comunicació 
en els àmbits del medi ambient, cultura educació i drets humans. La seva relació amb el moviment 
antitransvasament de l’Ebre es basava en els seus projectes contra els projectes hidràulics de gran 
envergadura.  
European Rivers Network: www.rivernet.org/ (consultat 03/02/2012).  
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nivell més proper possible als llocs on l’aigua és usada o el medi es troba degradat; 
l’eficiència, mitjançant l’obtenció l’aigua al millor cost possible amb les millors 
tecnologies possibles; i la participació activa de les parts interessades. Malgrat l’èxit 
provisional del moviment antitransvasament i la progressiva incorporació dels 
plantejaments de la Nova Cultura de l’Aigua, segons planteja Saurí (2003), el problema 
de penúria hídrica continua latent tal i com va quedar demostrat en els episodis de 
sequera que es van produir entre 2007 i 2009626 i, per aquest motiu les polítiques de 
gestió de l’aigua s’haurien de basar en projectes més petits, més diversificats i que 
englobin tot el conjunt de les conques fluvials.  
 
5.3.7 L’explotació del territori i dels recursos naturals. 
 
5.3.7.1 Anàlisi de la problemàtica ambiental 
 
A finals dels anys 70 del segle XX comença a prendre forma la necessitat de planificar 
el territori català amb l’objectiu de permetre establir i preveure la utilització del sòl i 
dels recursos naturals del país. Aquesta necessitat es planteja des de diversos sectors 
socials, econòmics i polítics, després d’una dècada marcada per les mobilitzacions 
populars contra les diferents actuacions i operacions urbanístiques i contra el procés de 
degradació de les condicions de vida d’una bona part de la població, de les ciutats i del 
territori en general. El Congrés de Cultura Catalana (1975-1977) recollia una sèrie de 
reflexions respecte les causes dels desequilibris territorials a Catalunya i plantejava 
diverses mesures per desenvolupar un model de país que fes un ús racional dels seus 
recursos fixant les directrius que permetessin un desenvolupament ordenat i equilibrat 
amb el medi. Reflectia la situació d’aquell moment respecte a les activitats explotadores 
i destructores, principalment provocades per la urbanització incontrolada, la creació de 
grans infraestructures i l’extracció massiva dels recursos naturals (Fuster, 1978).  
 
Segons García, Reixac i Vilanova (1979), a finals dels anys 70 del segle XX la situació 
territorial a Catalunya era extremadament desequilibrada, fet que explica les lluites 
ecologistes que es van desenvolupar a les tres grans àrees amb més conflictivitat 
ambiental:  
 

- Comarques del Barcelonès i Àrea Metropolitana (Vallès, Maresme i Baix 
Llobregat) i la franja litoral catalana, on s’acumulava un percentatge molt 
elevat de població, tant per motius industrials i turístics o per la 
immigració. 

- Regió de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre) i la zona 
del Priorat, molt afectades per l’estratègia dels interessos econòmics que 
havia incidit en l’apropiació dels seus recursos naturals degut a la necessitat 

                                                 
626 Segons Ribas i Saurí (2010), Catalunya es va tenir que enfrontar a la gestió d’uns episodis de sequera 
especialment greus que van posar de manifest els dèficits en els sistemes de planificació de l’aigua i de la 
gestió i adaptació a les sequeres, malgrat la progressiva adaptació als principis de la Nova Cultura de 
l’Aigua. Aquesta adaptació ha significat una aposta pel manteniment d’una oferta adequada 
(diversificació de les fonts de proveïment, dessalinització o reutilització de les aigües residuals 
regenerades) i la millora en la gestió de la demanda. No obstant, els problemes derivats per la sequera han 
demostrat que manca una harmonització de les polítiques sectorials, principalment referents a l’adaptació 
del model agrícola a la modernització del regadiu i a la necessitat de tenir en compte la necessitat de 
fomentar l’estalvi, l’eficiència i l’ús de recursos hídrics alternatius en la planificació dels creixements 
urbans.  
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de proveir a la resta de Catalunya d’aigua, energia elèctrica i del refinat del 
petroli. 

- L’amplia franja muntanyenca del Pirineu i Pre-Pirineu, on s’ubicava el 
l’1’1% de la població en un territori que ocupa el 20% del territori català, 
víctima de despoblacions continuades i de degradació del seu patrimoni 
natural.  

 
Davant aquesta situació, la Generalitat de Catalunya es planteja la necessitat de 
desenvolupar una nova organització del territori que equilibrés les desigualtats entre les 
diverses comarques de Catalunya i implementés un nou model que regulés el 
creixement econòmic. La Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial,627 
crea la figura del Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), com a conseqüència de 
les Directrius i Esquema del Pla Territorial aprovades pel Parlament de Catalunya a 
l’octubre de 1980. Els objectius del PTGC estaven orientats a fomentar una distribució 
equilibrada del creixement econòmic i industrial i millorar els nivells de renda arreu del 
territori. La aprovació del PTGC, segons la Llei 1/1995, de 16 de març,628 va significar 
la consolidació d’una estratègia global que prioritzava les dinàmiques de creixement de 
la població i l’ocupació del territori en funció dels interessos d’un entorn que potenciava 
a Catalunya com un espai adequat per atraure inversions econòmiques.  
 
Des del moviment ecologista es va criticar l’estratègia global que plantejava el PTGC, 
ja que es tractava d’un intent de mercantilitzar el territori i perpetuar el desequilibri 
territorial entre Barcelona i la resta de Catalunya. Entre el 18 i 19 de desembre de 1993, 
22 grups ecologistes van organitzar unes jornades a Montesquiu (Osona) sobre “Un 
debat ecologista sobre el Pla Territorial de Catalunya”, amb l’objectiu de reflexionar 
sobre quines mesures en podrien implementar a Catalunya per modificar les formes de 
producció i consum actuals i aconseguir un model alternatiu de relació entre la societat i 
el medi natural. En el manifest final de les jornades es feia una crítica al PTGC, en la 
que es considerava que no aportava cap nova idea de com hauria de ser la Catalunya del 
futur i que es limitava a consolidar el model de creixement de les darreres dècades i no 
aportava cap proposta de caràcter ambiental que ajudés a reequilibrar el territori 
(Sempere, 20005). Segons Larrosa (1996), el PTGC feia una aposta per un model de 
planificació territorial que es basava en la creació d’infraestructures i millorar la seva 
connectivitat amb l’objectiu d’assegurar la seva competitivitat en el context europeu i 
homogeneïtzar el país escurçant les distàncies, en lloc de desenvolupar un model 
territorial basat en l’autososteniment de les comarques menys accessibles. Les propostes 
d’infraestructures que havien de ser imprescindibles per assolir l’objectiu d’un equilibri 
territorial que fes més competitives les diverses comarques de Catalunya, que es 
recollien en els Plans Territorials Parcials (PTP), consideraven diversos àmbits 
d’actuació: infraestructures de transport, que incloïen xarxes de transport viàries i 
ferroviàries, grans centres de transport (ports, aeroports i centrals integrades de 
mercaderies), centrals integrades de mercaderies i zones logístiques; infraestructures 
dels serveis, que es basaven en la creació de grans xarxes hidràuliques i energètiques; i 
infraestructures de telecomunicacions.  
 

                                                 
627 Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial: 
 http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l23-1983.html (consultat 06/02/2012).  
628 Llei 1/1995, de 16 de març, per la que s’aprova el Pla Territorial General de Catalunya: 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-12439 (consultat 06/02/2012).  
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Per tal de reduir l’impacte que la creació de noves infraestructures podien produir sobre 
el territori, el PGCT incorporava la necessitat d’aplicar mesures mediambientals. 
Aquestes mesures es basaven en el tractament i eliminació dels residus i substàncies 
contaminants produïdes per l’expansió de la indústria prevista en el PGCT i en la 
creació de noves infraestructures ambientals bàsicament de sanejament i de tractament 
de residus sòlids. Aquestes mesures aplicades per les administracions públiques per 
reduir l’impacte ambiental del model de desenvolupament territorial no tenien en 
compte la necessitat de replantejar-se un model de creixement que, segons Nogué 
(2006), utilitzaven el territori en funció de criteris de rendibilitat econòmica a curt 
termini: localitzant les seves empreses sense tenir en compte l’impacte ambiental de la 
seva activitat; permeten l’incompliment reiterat de la legislació existent en matèria 
territorial i ambiental, a causa de la falta de voluntat política i d’una reglamentació poc 
clara i definida; facilitant la pressió del sector immobiliari i les altíssimes plusvàlues 
generades per l’especulació del sòl, amb la permissivitat d’unes administracions locals 
finançades amb la construcció sense control d’habitatges que afavorien la construcció 
per damunt del sector industrial i el tecnològic; i la consolidació d’un sector turístic 
molt relacionat amb el sector immobiliari que impactava de forma molt negativa en el 
territori i el paisatge.  
 
Segons Herrero (2006), malgrat que en aquests darrers 30 anys s’han desenvolupat 
actuacions concretes d’ordenació del territori i d’urbanisme (revisió de la totalitat dels 
plans generals d’ordenació urbana municipal, redacció del PGCT, diversos plans 
d’ordenació sectorial, experiències de plans d’ordenació estratègica, plans territorials 
parcials i una cultura de gestió d’espais d’interès natural protegits), aquestes actuacions 
han provocat profunds canvis territorials i paisatgístics en una part quantitativament 
molt significativa del territori que han generat transformacions en la seva utilització i en 
la valoració social d’aquests espais i que han afavorit l’extensió de la conflictivitat 
territorial arreu de Catalunya. Aquests impactes negatius sobre el territori s’han 
agreujat, segons Serra (2007), per la substancial mutació demogràfica i els profunds 
canvis en l’entorn físic i el paisatge derivats de l’augment de la construcció d’habitatges 
i la necessitat de noves infraestructures. L’increment de la immigració ha provocat un 
creixement important de la població i un rejoveniment de la població que ha tingut un 
gran impacte en la configuració territorial de Catalunya. Aquest model de creixement 
s’ha sustentat mitjançant la creació de llocs de treball, que ha permès integrar una part 
del flux immigratori, principalment en el sector de la construcció i del sector serveis.  
 
Tots aquests factors citats anteriorment han consolidat un model territorial a Catalunya 
que es caracteritza, segons Nogué (2006), per una certa sensació de desordre i de 
provisionalitat a que han contribuït fins fa poc la falta d’una autèntica política territorial: 
no s’ha implementat un model de planificació territorial a Catalunya que fes possible 
l’harmonització entre el model econòmic i industrial i el medi especialment a les grans i 
mitjanes àrees metropolitanes, que s’han desenvolupat per inèrcia i responent més a les 
dinàmiques econòmiques generals i a les iniciatives d’agents socials diversos que no a 
polítiques globals dissenyades amb antelació i fruit del consens. Nogué (2006) planteja 
que les polítiques de gestió del territori no han tingut en compte l’avaluació de 
l’impacte ambiental ni la planificació sostenible i tampoc s’han tractat a fons els 
principals problemes ambientals com ara la necessitat de complir amb el volum 
d’emissions previst en el protocol de Kyoto, la política hidràulica, la política de 
mobilitat i transports, la contaminació dels aqüífers, l’aplicació dels estudis d’impacte 
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ambiental en el disseny de les infraestructures i nous assentaments, la protecció de la 
biodiversitat, l’educació ambiental... 
 
El paisatge també ha sofert els efectes de la falta d’una política de protecció que la 
defensés de les contínues agressions que ha provocat el model econòmic i industrial que 
ha imperat a Catalunya. Els intents d’aplicar criteris paisatgístics en l’ordenació del 
territori i de l’urbanisme acollint-se al model de gestió del paisatge que recull la 
Convenció Europea del Paisatge,629 l’aprovació d’una Llei de protecció, gestió i 
ordenació del paisatge630 i la creació d’un Observatori del Paisatge631 no ha aconseguit 
evitar que l’expansió residencial, industrial i de les infraestructures necessàries per 
articular el model de creixement que ha caracteritzat a Catalunya en els darrers anys 
hagi evitat un excessiu impacte ambiental sobre el paisatge provocat per l’escassa 
conscienciació ambiental i paisatgística, tant de la pròpia societat com de la classe 
dirigent:  
 

“Els actuals processos de metropolització i urbanització difusa i dispersa pel 
territori estan creant nous paisatges en els que prima l’estandardització, 
l’homogeneïtzació, la repetició, la discontinuïtat, la clonació, la dispersió, 
l’artificialització, la tematizació, la festivilització, la banalització. Es 
multipliquen els adossats, les tendes-benzineres, les naus comercials, les 
naus industrials, les rotondes, les edificacions efímeres, les construccions 
precàries a tort i dret, els restaurants de tota mena, que donen com a resultat 
un paisatge fracturat, desestructurat, desordenat, cada cop més mediocre i 
sòrdid. La uniformització i la falta de qualitat i d’originalitat de la majoria 
de les edificacions ens estan abocant a un paisatge insensible i inautèntic, en 
especial en els espais suburbans, de transició, on abunden (i es multipliquen) 
construccions-aparador a les vies que donen entrada a pobles i ciutats” 
(Nogué, 2006:569). 

 
5.3.7.2 El procés de mobilització. Agents socials implicats 
 
En aquest context sorgeixen, tal i com apunta Herrero (2006), una sèrie de 
mobilitzacions socials de caràcter territorial provocades pels greus problemes 
ambientals ocasionats per un model econòmic i industrial en el que el paisatge té una 
clara funció productiva i que tenen com a principals focus de conflicte: la construcció de 

                                                 
629 Segons el Consell d’Europa, per gestió dels paisatges s’entenen les accions encaminades, des de la 
perspectiva del desenvolupament sostenible, a garantir el manteniment regular d’un paisatge, amb la 
finalitat de guiar i harmonitzar les transformacions induïdes pels processos socials, econòmics i 
mediambientals.  
Consejo de Europa. Convenio europeo del paisaje: www.cidce.org/pdf/Convenio%20Paisaje.pdf 
(consultat 07/02/2012).  
630 La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge planteja la plena integració 
del paisatge en el planejament i en les polítiques d’ordenació territorial i urbanístiques, i en les polítiques 
sectorials que hi incideixin de manera directa o indirecta. El principal objectiu de la Llei era el 
reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per preservar els valors patrimonials, 
culturals i econòmics amb un model de desenvolupament sostenible.  
Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge: 
 www.catpaisatge.net/fitxers/llei_paisatge.pdf (consultat 07/02/2012).  
631 L’Observatori del Paisatge és un ens d’assessorament de l’administració pública que va ser creat el 
2004 amb l’objectiu d’estudiar el paisatge, elaborar propostes i impulsar mesures de protecció, gestió i 
ordenació del paisatge a Catalunya sota els paràmetres d’un model de desenvolupament sostenible. 
Observatori del Paisatge: www.catpaisatge.net/cat/index.php (consultat 07/02/2012).  
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les grans infraestructures i vies de comunicació; la urbanització incontrolada al litoral i 
les zones de muntanya, provocades per la massificació del turisme; i l’extracció massiva 
de recursos naturals, imprescindible per satisfer la demanda de materials per a la 
construcció. 
 
5.3.7.2.1 Les grans infraestructures i les vies de comunicació  
 
Segons Castanyer, Mallarach i Vila (2003), les obres d’infraestructura viària són un dels 
factors que més impactes generen sobre el territori ja que són l’element clau per a la 
localització de l’activitat econòmica i industrial i per l’intercanvi de mercaderies ja que 
signifiquen un element fonamental per la competitivitat de les comarques. Catalunya ha 
optat per un model de comunicació viària basat en el vehicle privat i el transport de 
mercaderies per carretera deixant en un segon terme el transport per ferrocarril. El 
moviment ecologista s’ha mobilitzat contra aquesta aposta per aquest model que ha 
potenciat l’expansió de les xarxes de carreteres que afavorien la destrucció de molts 
pobles i espais naturals.  
 
Segons García, Reixac i Vilanova (1979), a finals dels anys 80 del segle XX la lluita 
ecologista d’oposició al creixement de les grans infraestructures viàries es va centrar en 
l’oposició a la construcció de la incipient xarxa d’autopistes que s’estava desenvolupant 
a l’entorn de l’àrea metropolitana de Barcelona (B-29 Barcelona-Sabadell-Terrassa), la 
costa litoral del Maresme (A-19 Barcelona-Mataró i B-37 Mataró-la Garriga-Vic-
Ripoll) i l’autopista del Mar (Castelldefels-Sitges). Les primeres mobilitzacions enfront 
la construcció de la xarxa d’autopistes es van centrar en dos grans àmbits d’actuació:  
 

- La denúncia per la presència de capital estranger en les inversions 
necessàries per la seva implementació entre les que destaquen entre d’altres 
el grup Rockefeller (Bankunión i SATO), Chase Manhattan Bank, Standart 
Bank of London, Continental Illinois, National Bank and Trust Co, entre 
d’altres; i pels interessos d’entitats d’estalvi catalanes i societats financeres, 
a través de l’empresa Autopistas Concesionaria Española SA (ACESA). 

- La denúncia de que el model d’infraestructures viàries que s’estava 
desenvolupant al territori espanyol provocava un trencament del territori i 
del paisatge i potenciant la primacia del transport privat en detriment del 
transport per ferrocarril. La construcció de l’autopista del Mediterrani i 
l’autopista d’enllaç amb Madrid, va provocar que a les I Jornades 
Ecologistes del Mediterrani de l’Estat espanyol, celebrades a Dénia el 
1978, s’elaborés el “Manifest en defensa del Mediterrani” que va servir 
d’element dinamitzador per a que aquesta denúncia es fes extensiva a les 
autopistes construïdes a Catalunya. Les primeres mobilitzacions a 
Catalunya van sorgir de les organitzacions locals i van tenir el recolzament 
de la UP, associacions de veïns, i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i 
Balears mitjançant la presentació d’al·legacions oposant-se la projecte de la 
prolongació de la A-19 (que es prologava des de Mataró fins a Maçanet de 
la Selva) i l’autopista B-37 (Mataró-la Garriga-Vic-Ripoll).  

 
Les mobilitzacions enfront les grans infraestructures de comunicació es van estendre a 
la construcció dels túnels que havien de comunicar l’àrea metropolitana de Barcelona 
amb les zones d’alta muntanya, que a finals dels anys 80 del segle XX es trobaven en 
una fase d’expansió turística. Tal i com apunten García, Reixac i Vilanova (1979), les 
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dues grans obres que s’havien planificat i que havien de dinamitzar el turisme de masses 
i el posterior desenvolupament del sector de la construcció eren el túnel del Cadí i el 
túnel de Toses. Des del moviment ecologista i organitzacions professionals 
(principalment a través dels Grups de l’Alt Pirineu, el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya i Balears i d’altres entitats cíviques) es va denunciar els interessos 
especulatius d’empreses privades de la construcció i financeres que amenaçaven a zones 
amb interès geològic, biològic i estètic principalment en els Pirineus i els Prepirineus a 
través de les ampliacions i urbanitzacions dels nuclis habitats i el traçat de carreteres 
noves o l’eixamplament de les ja existents (Folch, 1997). En els casos del túnel del Cadí 
i de Toses es van desenvolupar mecanismes de planificació territorial que tenien com a 
objectiu controlar i regular els processos d’especulació i l’urbanització incontrolada del 
territori.632 Els impactes que sobre el territori d’alta muntanya va significar la 
construcció de carreteres com la del Coll de Bracons, Montserrat, Sant Jaume de 
Frontanyà, la Quar, Montseny... van ser molt negatius pel medi natural donat els 
mètodes que, tal i com recullen García, Reixac i Vilanova (1979), es van fer servir per 
part de les grans empreses contractades pel seu desenvolupament: falta d’abocadors per 
les terres sobrants, destrucció sense control de boscos i camps de conreu, utilització de 
dinamita, esllavissaments... Conseqüències que van ser denunciades per part dels grups 
ecologistes locals com els casos del Grup de Defensa del Montseny (denunciant a les 
diputacions implicades en la construcció de la carretera de Sant Marçal a Viladrau, al 
Montseny, i de Can Maçana al monestir de Montserrat) i el Grup Ecologista de la Vall 
del Ges (oposant-se als accessos a Joanetes i Sant Pere de Torelló que havien de facilitar 
el procés d’urbanització de la zona).  
 
El Plan de Carreteras 1984-1991633 aprovat pel govern socialista va significar un impuls 
per rellançar la inversió en xarxes viàries, duplicant els quilòmetres d’autovies i 
autopistes i d’altres carreteres davant la necessitat de millorar els accessos i la 
comunicació de ciutats com Madrid, Barcelona, Sevilla i Málaga amb motiu de la 
celebració el 1992 dels Jocs Olímpics de Barcelona i l’Exposició Universal de Sevilla. 
El Plan Director de Infraestructuras (PDI) 1993-2007 plantejava inversions per valor de 
més de 18,7 bilions de pessetes al llarg del seu període d’implementació abordava per 
primer cop una planificació estratègica global del sistema d’infraestructures i una aposta 
definitiva per un model que havia d’interrelacionar els grans eixos de comunicació amb 
les necessitats econòmiques i polítiques de les diverses regions espanyoles. La 
Generalitat de Catalunya va assumir la competència en matèria de carreteres el 1980, i 
fins el 1985 no va aprovar el Pla de Carreteres,634 vigent fins el 2001, en el que 
s’estableix el disseny de la xarxa bàsica viària de Catalunya. Les tres grans obres del Pla 
de Carreteres van ser el Quart Cinturó, l’Eix Transversal i l’Eix viari Vic-Olot per 
Bracons, tres grans infraestructures que, entre d’altres, van provocar una forta oposició 
per part del moviment ecologista que van ser especialment actives a partir de principis 
de la dècada dels anys 90 del segle XX.  
 
  

                                                 
632 Segons García, Reixac i Vilanova (1979), amb l’objectiu de frenar l’augment dels preus del sòl i 
l’especulació que se’n derivava, es va posar en marxa a la Cerdanya un Pla Comarcal d’Ordenació.  
633 Real Decreto-Ley 3/1988, de 3 de junio, Plan General de Carreteras: 
 http://www.boe.es/boe/dias/1988/06/04/pdfs/A17289-17289.pdf (consultat 14/02/2012).  
634 Ley de 11 de julio de 1985, de Ordenación de las carreteras de Catalunya: 
.www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1985-16521 (consultat 14/02/2012).  
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5.3.7.2.2 Les mobilitzacions contra el Quart Cinturó 
 
El Quart Cinturó es va plantejar des del Pla de Carreteres com una autopista que partint 
d’Abrera i de forma paral·lela a la línia de la costa, voreja els nuclis de Terrassa, 
Sabadell, Sentmenat, Caldes de Montbui, l’Ametlla del Vallès i les Franqueses del 
Vallès i que es dirigeix cap a la costa vorejant els nuclis de Granollers i la Roca del 
Vallès, i després de travessar la serra del Montnegre mitjançant un túnel sota el coll de 
Parpers, acaba a Mataró enllaçant amb l’autopista A-19. L’inauguració del primer tram 
Mataró-Granollers (1995) va comptar amb l’oposició dels grups ecologistes que es van 
articular a l’entorn de la “Campanya contra el Quart Cinturó”,635 que agrupà a més de 
250 entitats del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Baix Llobregat i el Penedès, 
amb l’objectiu de demanar la retirada definitiva d’aquest projecte del Pla director 
d’infraestructures i del Pla de carreteres de Catalunya, així com l’elaboració d’un estudi 
tècnic sobre les possibles alternatives ambientalment sostenibles i una revisió del 
PTGC. Tal i com recullen els informes elaborats pel Col·legi d’Enginyers de Catalunya 
(2004) sobre el Quart Cinturó636 i el de la Campanya contra el Quart Cinturó,637 les 
principals conseqüències negatives que la seva construcció produiria sobre el medi eren 
les següents: 
 

- Pèrdua irreversible de la majoria dels espais agrícoles i forestals, 
principalment dels parcs naturals del Montnegre i el Corredor, el Montseny, 
i Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac. 

- Fragmentació i substitució del bosc per la formació d’un nucli continu urbà, 
industrial i residencial que es perllongaria per una part del Vallès Oriental 
que suposaria la fi d’una etapa agrícola i l’inici d’un nou model residencial 
i industrial que afavoriria l’especulació urbanística. 

- Desestructuració de les ciutats i pobles del Vallès i el Baix Llobregat, en un 
procés urbanístic de creació de suburbis fins aconseguir que es transformés 
en un continu urbà de Barcelona a base d’urbanitzacions, polígons 
industrials, centres comercials...  

- Impactes ambientals que inclouen efectes negatius per les migracions de 
fauna, afavorint la pèrdua i desaparició d’espècies animals amenaçades; 
modificació dels règims hídrics superficials i subterranis, amb el 
consegüent augment de la contaminació de les aigües; i increment de la 
contaminació acústica de les àrees residencials properes al Quart Cinturó.  

 
Les mobilitzacions enfront el Quart Cinturó s’han caracteritzat pel seu dinamisme 
reivindicatiu i per la diversitat d’accions desenvolupades des del seu inici el juny de 
1992 amb la realització d’unes jornades de debat a Sabadell, organitzades per 
l’ADENC, la Comissió Ecològica de la FAV, la Unió Excursionista de Sabadell (UES) i 
UP sota el títol “El Quart Cinturó i el medi ambient”. A partir d’aquestes jornades es 
van organitzar una sèrie d’actes de mobilització popular i d’accions judicials que tenien 
com a principals objectius sensibilitzar a la població sobre els efectes ambientals, 
econòmics i socials que significava la construcció del Quart Cinturó, i paralitzar el 

                                                 
635 Campanya contra el Quart Cinturó de Barcelona: http://ccqc.pangea.org/cinturo.htm  
(consultat 19/02/2012).  
636 Enginyers Industrials de Catalunya. Robert Vergés. Estudi sobre el Quart Cinturó: 
www.eic.cat/wps/wcm/connect/859628004cffab879d82df8c36e389e7/Estudi+Quart+Cintur%C3%B3.pdf
?MOD=AJPERES (consultat 15/02/2012).  
637 L’impacte del Quart Cinturó: http://ccqc.pangea.org/cat/elquart/impcat.htm (consultat 19/02/2012).  
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projecte mitjançant la presentació de recursos i al·legacions. Des de la perspectiva de les 
mobilitzacions populars es van organitzar manifestacions i marxes de protesta en las que 
s’incloïen debats, concerts i activitats culturals, entre les que destaquen: les marxes de 
protesta contra el Quart Cinturó, com ara les del bosc de Can Deu (Sabadell, 1994), la 
manifestació amb tractorada a Granollers (1994), les marxes de Terrassa a Sabadell 
(1996) i de Granollers a Sabadell (1997), acampades i concentracions com la de 
Torrebonica (Terrassa, 1995), i les manifestacions simultànies a Granollers i Sabadell 
(1997) i les manifestacions a les poblacions de Terrassa (1998 i 2004), Abrera (2003), 
Sabadell (2006)638 i Granollers (2007).  
 
Les campanyes de sensibilització han incorporat diverses accions activitats orientades a 
visualitzar els efectes negatius que sobre el medi significava el Quart Cinturó i que 
buscaven l’impacte mediàtic: la campanya de senyalització d’indrets amenaçats entre 
Abrera i Sant Celoni (1996) i al llarg del recorregut del GR 97,639 plantada d’arbres a 
Can Boada del Pi de Terrassa (1998), inauguració del Sender de la Tordera al Llobregat 
GR 97 a Torre Mossèn Homs de Terrassa (1998), exposició itinerant sota el lema “Per 
què fa 10 anys que diem NO al Quart Cinturó?”, organització de les jornades “La crisi 
de les Infraestructures de Mobilitat a Catalunya”640 i simulacions de l’impacte del Quart 
Cinturó sobre els camps, els boscos i els habitatges (2006 i 2007).641  
 
L’estratègia des de la perspectiva jurídica i política dels col·lectius oposats al Quart 
Cinturó es va centrar en la presentació d’al·legacions al projecte, la col·laboració amb 
els diversos ajuntaments afectats i l’elaboració d’estudis i documents amb propostes 
territorials i infraestructurals alternatives que pretenien obrir el debat amb les 
administracions públiques amb l’objectiu de definir un nou model territorial i de 
mobilitat que facilités la coexistència dels espais naturals, agrícoles i urbans del Vallès. 
Es van presentar al·legacions contra el Estudio Informativo642 de l’Autovia orbital 
Abrera-Sant Celoni al Ministerio de Medio Ambiente (març de 1997) i al Projecte del 
                                                 
638 La manifestació Contra el Quart Cinturó a Sabadell del 2006, va comptar amb l’assistència de més de 
5.000 persones i amb la participació d’entitats socials locals, sindicats, partits polítics i de la UP que 
varen reclamar en el manifest final l’augment de les inversions en transport públic, la protecció i defensa 
dels espais naturals i la necessitat d’obrir un debat amb els representats polítics. 
Campanya contra el Quart Cinturó: http://ccqc.pangea.org/cinturo.htm (consultat 19/02/2012).  
639 La Campanya de senyalització d’indrets amenaçats consistia en la col·locació de 300 rètols al llarg 
dels espais naturals amenaçats pel IV Cinturó des d’Abrera fins a Sant Celoni i dels recorregut del GR 97, 
amb la finalitat d’informar i sensibilitzar a les persones que els freqüentaven.  
Campanya contra el Quart Cinturó: http://ccqc.pangea.org/cinturo.htm (consultat19/02/2012). 
640 A aquestes jornades, que van comptar amb la participació dels grups polítics amb representació al 
Parlament de Catalunya, es va denunciar la manca d’un model coherent de planificació a la Regió 
Metropolitana de Barcelona i la necessitat de plantejar un canvi especialment respecte a la xarxa 
ferroviària en els àmbits del Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès.  
Campanya contra el Quart Cinturó: http://ccqc.pangea.org/cinturo.htm (consultat 19/02/2012). 
641 Les simulacions de l’impacte del Quart Cinturó reproduïen a escala real l’impacte que tindria sobre els 
camps i el bosc de Can Deu (2006) i sobre els habitatges del barri de Can Trias a Viladecavalls (2007). 
Campanya contra el Quart Cinturó: http://ccqc.pangea.org/cinturo.htm (consultat 19/02/2012). 
642 El Estudio Informativo era un estudi d’impacte ambiental desenvolupat per la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento, molt criticat per la Campanya Contra el Quart Cinturó per la seva 
falta de rigor tècnic i pel seu elevat grau de subjectivitat ja que tant sols recollia les mesures correctores a 
introduir en el disseny de cada traçat. La proposta de l’Estudi Informatiu va ser enviada als ajuntaments 
afectats que no van acceptar les diverses alternatives que s’hi presentaven i en la seva majoria van 
qüestionar el projecte en conjunt i van demanar la paralització de la seva tramitació.  
Estudio Informativo sobre el impacto ambiental del Proyecto autovía Orbital de Barcelona en el tramo 
QC Terrassa-Granollers: http://ccqc.pangea.org/cat/moviopo/estinfor/estucat.htm#1  
(consultat 19/02/2012).  
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Quart Cinturó, sol·licitant al Ministerio de Fomento la nul·litat de la seva tramitació i la 
seva retirada (juny de 1998). Les al·legacions presentades per la Campanya contra el 
Quart Cinturó es van estendre a Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 
(PITC),643 aprofitant l’obertura del tràmit d’informació pública (desembre de 2005) i a 
l’oposició, mitjançant aportacions a la Memòria-resum, al Estudio Informativo sobre el 
impacto ambiental del Proyecto autovía Orbital de Barcelona en el tramo QC 
Terrassa-Granollers (gener de 2005).644 Des de la Campanya contra el Quart Cinturó es 
va denunciar que el problema del PITC no era tant sols per la construcció de les noves 
infraestructures sinó en el fet de que s’havia fonamentat en la confiança en el seu 
creixement, que era la part més important d’aquest problema.645 

  
Les alternatives que s’han plantejat des de la Campanya contra el Quart Cinturó646 tenen 
com a eix vertebrador la preservació i la consolidació dels espais agrícoles i forestals 
connectats entre si per les serralades Litoral i Prelitoral. Per assolir aquest objectiu es 
van proposar una sèrie de propostes que inclouen canviar substancialment el sistema de 
transports basat en la potenciació de la xarxa viària, per una aposta pel ferrocarril, que 
estalviaria energia i fomentaria el paper dels nuclis urbans existents i evitaria el seu 
creixement indiscriminat i l’augment de l’especulació urbanística generadora de 
desigualtats socials i econòmiques: eliminar els peatges de les autopistes, que facilitaria 
l’utilització dels ja existents; millora de la xarxa de carreteres locals i comarcals, amb 
l’objectiu de descongestionar el tràfic de les autopistes en funcionament; posar en marxa 
la línia del tren Papiol-Mollet, que hauria de ser l’alternativa prioritària del transport 
públic al flux de trànsit privat; establir un servei eficaç de transport públic entre el 
                                                 
643 El PITC 2006-2026, elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, tenia com a objectiu definir d’una manera integrada la xarxa d’infraestructures viàries, 
ferroviàries i logístiques tenint en compte els factors de sostenibilitat ambiental definits per la UE (en la 
línia del Llibre Blanc de transport de la Unió Europea) i els acords ambientals internacionals (Acord de 
Kyoto), la coherència amb el PTGC, i donar resposta a les necessitats creixents de transport provocat pel 
creixement econòmic i social de Catalunya.  
Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya 2006-2026: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=
7dbaba043b9b7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7dbaba043b9b7210VgnVCM1000
008d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES (consultat 19/02/2012).  
644 Les al·legacions sobre l’avaluació de l’impacte ambiental del Projecte de l’Autovia Orbital de 
Barcelona en el tram QC Terrassa-Barcelona, es van fonamentar en la fet que no s’havia tingut en compte 
la necessitat de protecció dels espais naturals situats a la vall del Vallès i les conseqüències que pel medi 
significava la construcció de l’autovia i del Quart Cinturó per les zones agrícoles i forestals, així com per 
l’impacte ambiental de l’aposta per un model de transport que potenciava el transport privat.  
Al·legacions sobre l’avaluació de l’impacte ambiental del Projecte de l’Autovia Orbital de Barcelona en 
el tram QC Terrassa-Barcelona: http://ccqc.pangea.org/cat/moviopo/docs/Cierre_CCQC.pdf (consultat 
19/02/2012).  
645 A les al·legacions al PITC per part de la Campanya contra el Quart Cinturó es van tenir en compte els 
següents aspectes: la seva falta de transparència i de possibilitats d’una revisió crítica, l’elevat cost de les 
infraestructures que s’havien de construir, les elevades previsions de creixement de la demanda de 
mobilitat que es preveien en el Pla per justificar una proposta desmesurada d’infraestructures viàries, 
l’escàs protagonisme del paper del transport públic i el transport de mercaderies per ferrocarril, la falta de 
consideració a la pèrdua de biodiversitat o de valors naturals en general, la no inclusió del grau 
d’acompliment del Protocol de Kyoto, la falta d’un enfocament global sobre l’accessibilitat viària i la 
congestió, l’aposta per la incentivació de la mobilitat en vehicle privat a partir de la sobredotació 
d’infraestructures viàries, i la consolidació d’una gran ciutat central positivament articulada en termes de 
model urbà i de transport i una resta del país desarticulada.  
Al·legacions de la Campanya contra el Quart Cinturó al Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 
(PITC): http://ccqc.pangea.org/cat/moviopo/docs/allegacions_pitc2006.pdf (consultat 19/02/2012).  
646 Campanya contra el Quart Cinturó. Alternatives a la construcció del Quart Cinturó:  
http://ccqc.pangea.org/cat/alternat/altcat.htm (consultat 19/02/2012).  
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Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, mitjançant la potenciació de 
l’intercanvi modal amb la xarxa ferroviària i la d’autobusos públics; i desenvolupar la 
xarxa ferroviària pel transport de mercaderies a la Central Integrada de Mercaderies 
(CIM) del Vallès a Santa Perpètua de Mogoda.647  
  
El debat polític sobre el Quart Cinturó es va incrementar quan al llarg del 2007 el 
DPTOP va proposar un nou traçat que concebia el Quart Cinturó com una via més 
permeable a la xarxa viària secundària, recollint les propostes de la Campanya contra el 
Quart Cinturó. Segons Sogues (2009), aquesta proposta va motivar un canvi en la 
denominació del projecte que no va impedir que ERC i ICV-EUiA continuessin 
oposant-hi i proposant noves esmenes. Aquesta nova proposta tampoc va comptar amb 
el recolzament a les entitats agrupades a l’entorn de la Campanya contra el Quart 
Cinturó. Malgrat aquesta oposició el Govern de la Generalitat de Catalunya va incloure 
a l’Avantprojecte del pla territorial parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona el 
traçat de l’autovia entre Vilafranca del Penedès a Mataró i la proposta de construcció 
d’una línia ferroviària entre Terrassa i Granollers, que havien proposat ERC i ICV-
EUiA i, al mateix temps, la continuació de les obres del tram Abrera-Terrassa iniciades 
el 2007. L’ADENC va denunciar el 2008 a la regidoria de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Terrassa i a l’ACA el fet que les terres procedents d’aquesta obra 
s’abocaven al torrent del pla de Can Bogunyà, al nord de Terrassa i impedia el drenatge 
d’aquest curs d’aigua. A finals d’octubre de 2008, la Campanya contra el Quart Cinturó 
va celebrar un acte de protesta contra els efectes de la construcció de l’autovia sobre el 
medi que no va impedir l’anunci per part del delegat del govern espanyol que l’autopista 
entraria en funcionament el 2011 (Sogues, 2009). Segons Urgell (2010c), en el context 
del debat sobre el Pacte Nacional per a les Infraestructures (PIN), en el que no es feia 
una menció implícita al Quart Cinturó, es va obrir un fort enfrontament entre els partits 
en el govern i CiU que defensava la seva inclusió i l’aposta per la potenciació del Quart 
Cinturó que va acabar amb l’acceptació per part de ERC i ICV del Quart Cinturó i la 
signatura del PIN amb la negativa final de CiU.  
 
5.3.7.2.3 Les mobilitzacions enfront l’Eix Transversal i l’Eix Viari Vic-Olot per 
Bracons 
 
L’Eix Transversal, inaugurat el 1997, tenia com a objectiu millorar les comunicacions 
de la Catalunya interior sense necessitat de passar per Barcelona.648 Les critiques 
ecologistes es van centrar al llarg del procés d’elaboració del projecte en els impactes 
que sobre el paisatge va significar la construcció dels túnels de la Vall de Bianya 
(Garrotxa) o la carretera Vic-Olot, que amb 6 túnels i 12 viaductes travessa les valls 
d’en Bas, del Fornés i el Parc Natural de la Garrotxa. Segons Jiménez (2004d), les 
mobilitzacions ecologistes es van intensificar quan el 2005 es va presentar per part del 

                                                 
647 La CIM del Vallès a Santa Perpètua de Mogoda va ser projectada per la Direcció General de 
Transports el 1991, no va tenir en compte la possibilitat d’integrar els diferents sistemes de transport 
terrestre contràriament als que s’utilitzen a la majoria de països de la CEE com ara França, Alemanya, 
Suïssa o Àustria. L’adaptació del sistema RoadRailer de transport combinat suposaria, segons la 
Campanya contra el Quart Cinturó, afavoriria la connexió del CIM a la xarxa ferroviària i la reducció de 
les línies internacionals catalanes a l’ample europeu.  
Campanya contra el Quart Cinturó. Avantprojecte d’accés ferroviari al CIM del Vallès: 
http://ccqc.pangea.org/cat/alternat/cim/cimcat.htm#2 (consultat 19/02/2012).  
648 El projecte original de l’Eix Transversal plantejava la unió entre Cervera (Segarra) amb l’N-II a 
Riudellots de la Selva (la Selva), vertebrant les comunicacions viàries entre la plana de Lleida, les 
comarques centrals i Girona (Gironès) al llarg de 155 km de recorregut (Jiménez, 2004d).  
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DPTOP va presentar el projecte de desdoblament de l’Eix Transversal el maig de 2005 a 
causa de l’impacte ambiental que significava que aquest arribés fins la Costa Brava. La 
justificació per part del DPTOP es basava en la necessitat de solucionar l’increment de 
trànsit que havia experimentat l’Eix Transversal des de la seva inauguració i millorar la 
seva seguretat viària. A les al·legacions i propostes alternatives presentades pel sindicat 
agrari de JARC s’hi van sumar associacions de veïns de Llagostera (el Gironès) i 
diversos grups ecologistes com l’associació Natura, l’ANG i Natura i Usos Sostenibles 
d’Arbúcies (NIUS). Amb l’objectiu de coordinar les mobilitzacions i les accions 
jurídiques contra el projecte de desdoblament i oposar-se al creixement urbanístic i les 
agressions al territori es va fundar la Plataforma Salvem les Valls d’Arbúcies el 2005. 
El projecte va ser descartat pel DPTOP fins que no es plantegessin possibles alternatives 
per a la connexió amb la Costa Brava. Finalment, i després de successius ajornaments, 
les obres del desdoblament de l’Eix Transversal van començar el 2009 malgrat 
l’oposició de les associacions de veïns de les poblacions afectades per l’impacte 
ambiental i paisatgístic que significava la seva construcció.  
 
Segons Castanyer, Mallarach i Vila (2003), la connexió Vic-Olot es justificava pel fet 
que la carretera Vic-Olot podia formar part d’una connexió amb Lleida i cap a la vall de 
l’Ebre i Figueres-França. El 1989 la DPTOP va presentar una proposta de l’eix Vic-Olot 
per Bracons que plantejava tres trams diferenciats: de Manlleu a Torelló, de Torelló a la 
Vall d’en Bas (que incloïa el túnel de Bracons) i de la Vall d’en Bas a Olot (Alfama et 
al. 2007). El projecte va comptar amb l’oposició de la Plataforma Salvem les Valls, UP, 
ERC i ICV, basant-se en l’argument de l’impacte que representava sobre els diversos 
espais naturals protegits com el PEIN Milany, Santa Magdalena i Puigsalcam i sobre la 
plana agrícola de la Vall d’en Bas (la Garrotxa); i comptava amb el suport de diverses 
associacions empresarials, CiU, PP i, amb matisos, del PSC, justificant el projecte per 
considerar-lo necessari pel desenvolupament econòmic de la zona (Jordi, 2008b).  
 
El compromís per part de la Direcció General de Carreteres d’iniciar les obres el 1995 
va significar l’inici d’un enfrontament que ha marcat tot el procés de construcció de 
l’eix. Segons Castanyer, Mallarach i Vila (2003), el moviment d’oposició al projecte de 
l’eix viari Vic-Olot per Bracons s’inicia a finals de 1991 quan l’Agrupació Naturalista 
de la Garrotxa (ANGx) mostra públicament la seva preocupació per l’impacte ambiental 
que significava aquest projecte i es comença a organitzar-se un grup de pressió contra la 
seva construcció amb el nom inicial de “Comissió d’Entitats contra el Túnel de 
Bracons” que, posteriorment s’anomenarà “Plataforma Salvem les Valls”.649. D’altra 
banda, els diversos col·lectius i institucions favorables a la construcció de l’eix Vic-
Olot-Figueres s’organitzen a l’entorn de l’anomenada “Comissió de Seguiment de l’Eix 
Vic-Olot-Figueres”, presidida per l’alcalde d’Olot.  
 
L’inici de les obres el 2002 del tram Manlleu-Torelló, va significar l’augment de la 
polarització del conflicte entre els col·lectius favorables al projecte i els que s’oposaven, 
malgrat que el Govern de la Generalitat format pel PSC, ERC i ICV van introduir 
diverses mesures per reduir l’impacte ambiental i paisatgístic650 (Jordi, 2008b). Les 

                                                 
649 La Plataforma Salvem les Valls es va constituir el 1995 amb l’objectiu principal d’aturar el túnel de 
Bracons, però amb una denúncia explícita al model territorial que s’imposava des dels administracions 
públiques i que, segons la Plataforma, posava en perill el futur ambiental, social i econòmic de la 
Garrotxa (Alfama et al., 2007). 
650 Segons Castanyer, Mallarach i Vila (2003), l’estudi sobre l’impacte ambiental considerava que tots els 
impactes ambientals eren assimilables i, per tant, el projecte era viable. Posteriorment, el DPTOB va 
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mobilitzacions contra l’eix Vic-Olot per Bracons es van organitzar a l’entorn de 
diverses estratègies d’actuació: acció jurídica, mitjançant la presentació d’al·legacions 
al projecte i la interposició de processos contenciosos administratius; activitats de 
sensibilització social, a través de la redacció de manifestos i activitats científiques; 
coordinació amb els partits polítics i administracions locals contraries al projecte; i 
accions de mobilització i protesta, amb l’objectiu d’aconseguir l’impacte mediàtic.  
 
L’acció jurídica contra l’eix viari Vic-Olot per Bracons es va iniciar el 1995 amb 
l’elaboració del manifest “Per salvar la Garrotxa, NO al túnel de Bracons”, que va servir 
de base per presentar un plec de 1.200 al·legacions que demanaven un estudi 
d’alternatives al projecte inicial. L’aprovació el juliol de 2000 de l’estudi informatiu del 
projecte va provocar la presentació d’un contenciós administratiu651 al DPTO per part 
de la Plataforma salvem les Valls, DEPANA i la Plataforma Salvem l’Empordà, en el 
que es qüestionaven l’Informe Ambiental realitzat per la Generalitat, el fraccionament 
del projecte en trams independents, la manca d’alternatives i la vulneració de normativa 
ambiental europea i autonòmica, com la Directiva Habitats i la Llei de Protecció 
d’Espais Naturals (Alfama et al., 2007). Les accions jurídiques contra el projecte no van 
ser exclusives de les organitzacions ecologistes ja que en alguns casos la presentació 
d’al·legacions va comptar amb la col·laboració entre les diverses organitzacions socials 
i ajuntaments afectats, com en el cas de la presentació de les al·legacions a l’estudi 
informatiu i d’impacte ambiental del tram de Joanetes, que el febrer de 2005 van 
presentar conjuntament l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, l’associació de veïns de 
Joanetes i la Cooperativa Agrícola de la Vall d’en Bas (Jordi, 2006c).  
 
Des de la Plataforma Salvem les Valls es va impulsar la necessitat de donar a conèixer 
pedagògicament el seu posicionament contra la construcció de l’eix viari Vic-Olot per 
Bracons a la societat civil mitjançant l’elaboració de materials didàctics i divulgatius, on 
s’explicaven els impactes que significava el projecte i on s’argumentaven les possibles 
alternatives (Castanyer, Mallarach i Vila, 2003). L’elaboració de manifestos va ser un 
element clau per mobilitzar a la població. En aquesta línia, en el manifest de 2002 “Deu 
bones raons per oposar-se al nou eix viari Vic-Olot per Bracons”,652 es plantejava 
l’oposició al projecte de l’eix viari Vic-Olot per Bracons per part de la Plataforma 
Salvem les Valls considerant-lo com una agressió al territori per part d’un model 
d’infraestructures centralista i que no acomplia l’Estratègia de la UE per al 
desenvolupament sostenible de 2001. També es denunciava la seva insostenibilitat 
ecològica degut a que no s’havien avaluat els impactes socials, econòmics i ambientals 
ja que afectava directament a zones naturals protegides i causaria l’empitjorament de la 
qualitat de vida de les poblacions afectades (augment de la contaminació acústica i 
atmosfèrica, augment dels accidents i la mortalitat a les carreteres, i afavoriria la 
penetració de les malalties porcines d’Osona a la Garrotxa), fomentaria el transport viari 
i el conseqüent augment de les emissions de CO2. De forma complementària a 
l’elaboració de manifestos reivindicatius des de les organitzacions ecologistes es va 
                                                                                                                                               
encarregar a inicis del 2000, un estudi sobre l’impacte socioeconòmic que va determinar que la 
construcció de la nova carretera significaria una inversió molt beneficiosa per la zona. Aquest informe es 
va posar en dubte en un estudi portat a terme per la Universitat de Girona que plantejava dubtes sobre la 
importància de l’eix pel creixement econòmic de la Garrotxa, no incloïa els costos ambientals i no 
demostrava que els beneficis socials superaven els costos socials.  
651 Aquest contenciós administratiu va tenir una sentència desfavorable per part del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya el setembre de 2005 (Alfama et al., 2007). 
652 Plataforma Salvem les Valls. Deu bones raons per oposar-se al nou eix viari Vic-Olot per Bracons:  
 http://www.laciutatverda.org/cat/placa/manifestos_k/tunel_bracons_k.htm (consultat 20/02/2012).  
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potenciar la redacció d’informes i estudis que tenien com a objectiu disposar 
d’arguments científics, econòmics i socials per presentar davant les administracions 
públiques i judicials en la presentació d’al·legacions i contenciosos administratius.653 
 
Tal i com plantegen Alfama et al. (2007), des de la Plataforma Salvem les Valls es va 
intentar aprofitar les estructures d’oportunitat política a través d’establir aliances amb 
els partits polítics contraris al projecte de l’eix viari Vic-Olot per Bracons. Diverses 
mobilitzacions i actes reivindicatius van comptar amb el recolzament dels partits 
polítics oposats al projecte, com l’acte de protesta a l’indret on començaven les obres 
d’excavació del túnel de Bracons, el desembre de 2003, en que als activistes de la 
Plataforma Salvem les Valls s’hi van afegir representants d’ERC i d’ICV (Jordi, 
2005d), o la participació d’aquests partits polítics i UP a la concentració de la Plaça de 
Sant Jaume de Barcelona el 2004. El paper dels partits polítics oposats al projecte també 
va ser actiu en l’elaboració de manifestos d’oposició al projecte, com el cas del 
“Manifest de Bracons”, elaborat pels representants municipals del PSC, ERC i 
Alternativa per a la Garrotxa, en el que es demanava l’aturada immediata del les obres 
del túnel (Jordi, 2005d).  
 
Les accions de mobilització i protesta contra la construcció de l’eix viari Vic-Olot per 
Bracons, segons Jordi (2005d), es van començar a intensificar a partir de febrer de 2003 
quan la Plataforma Salvem les Valls va reunir 10.000 persones en una marxa popular 
sota el lema “Catalunya camina per la vall d’en Bas” amb l’objectiu de protestar per la 
construcció del túnel de Bracons. Les activitats reivindicatives que es van desenvolupar 
al llarg del procés de construcció del projecte van ser diverses i en totes elles l’objectiu 
principal era aconseguir el ressò mediàtic de l’acció: tancada a l’ermita de Sant Andreu 
de la Vola (Osona), on s’havien iniciat els treballs de construcció del tram Sant Pere de 
Torelló-la Vall d’en Bas (2003); les concentracions la Plaça de Sant Jaume a Barcelona 
(2003) i davant els ajuntaments d’Olot i Girona (2004); organització de diverses marxes 
a peu per Bracons per demanar la paralització de les obres; i la cadena humana per 
protestar contra variant oest a les Preses, que, organitzada per la Plataforma Salvem les 
Valls, va comptar amb el suport de la UP i l’Ajuntament de la Vall d’en Bas (novembre 
de 2007).  
 
L’obertura al trànsit de l’eix Vic-Olot pel túnel de Bracons l’abril de 2009 que donava 
continuïtat al tram entre Manlleu i Torelló inaugurat el 2002, va significar el tancament 
d’un procés en el que el moviment ecologista havia estat especialment actiu per evitar 
l’impacte ambiental que significava la construcció de 10 km de túnels i de diversos 
viaductes. Alfama et al. (2007) plantegen que el balanç per part de les organitzacions 
ecologistes i els ajuntaments oposats al projecte, malgrat que l’objectiu central de la 
seva mobilització (l’aturada de la seva construcció) no s’havia assolit, es pot considerar 
que els impactes polítics van ser rellevants. Ho argumenten tenint en consideració els 
canvis substantius introduïts en el resultat final de les infraestructures que finalment es 
van construir que van aconseguir una certa minimització dels impactes ambientals. 
D’altra banda, el procés de mobilitzacions va servir per que la Plataforma Salvem les 
Valls i la resta d’organitzacions ecologistes i socials que van intervenir en el procés 
reivindicatiu poguessin participar de forma més o menys activa en la planificació 
territorial comarcal i en la política urbanística local. També, Alfama et al. (2007), tenen 
                                                 
653 Es van redactar diversos estudis que des les entitats ecologistes i centres d’estudi i recerca ambiental 
proposaven alternatives al projecte inicial com l’estudi d’avaluació del futur eix viari Vic-Olot per 
Bracons, encarregat per la Plataforma Salvem les Valls a l’ANG el 2003 (Jiménez, 2004d).  
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en compte en el seu balanç que les mobilitzacions van posar de manifest la falta de 
transparència i participació democràtica en l’actuació de les diverses administracions 
públiques implicades en el procés, així com la supeditació dels organismes públics i els 
partits polítics als interessos particulars i econòmics de les grans empreses que 
justifiquen la construcció de grans infraestructures viàries en la necessitat del progrés i 
el desenvolupament.  
 
5.3.7.2.4 La urbanització incontrolada: el cas de Gallecs 
 
L’excessiva concentració de les activitats industrials, comercials, residencials i 
turístiques en determinades zones del territori català que es va desenvolupar al llarg del 
procés d’urbanització incontrolada i l’especulació del sòl urbanitzable en el context de 
creixement econòmic dels anys 70 del segle XX ha afavorit la consolidació d’un model 
d’expansió territorial que, tal i com el defineixen García, Reixac i Vilanova (1979), es 
caracteritza per un procés continuat de centralització i d’expansió en taca d’oli que ha 
afectat de forma irreversible a comarques tant de l’àmbit urbà, del litoral i de les zones 
d’alta muntanya.  
 
A les comarques del Vallès s’hi concentren grans aglomeracions urbanes que 
pràcticament enllacen les zones residencials amb les industrials i comercials formant un 
espai compacte en constant expansió. Aquest procés es va iniciar coincidint amb el 
creixement demogràfic i l’augment de la demanda de ma d’obra a la dècada dels anys 
60 del segle XX davant la necessitat d’espai urbanitzable i industrial per donar cabuda 
al progressiu creixement de la població i per la localització de les noves empreses. A 
aquest factor s’hi va afegir la necessitat de desconcentració de la població des de l’àrea 
de Barcelona a altres zones properes que poguessin fer front a les previsions de 
creixement demogràfic previstes al Pla director de l’àrea metropolitana de Barcelona 
(1966). Des del Ministerio de la Vivienda es van impulsar les Actuaciones Urbanísticas 
Urgentes (ACTUR), que tenien com a objectiu principal la construcció de noves ciutats 
que haurien d’absorbir la creixent arribada d’immigrants a Catalunya. Les ACTUR 
projectades a Catalunya, coincidien amb els grans centres de producció i consum 
(Sabadell-Terrassa, Martorell-Anoia i Santa Maria de Gallecs), fet que va provocar, 
segons García, Reixac i Vilanova (1979), un increment de l’especulació urbanística. 
 
El Decret llei de creació de les ACTUR preveien les expropiacions dels terrenys 
necessaris per construir els habitatges i les zones de serveis per donar cabuda a uns 
130.000 habitants. A inicis de la dècada dels anys 70 del segle XX es van expropiar 
1.500 hectàrees de terrenys dels municipis de Mollet del Vallès, Santa Perpètua de 
Mogoda, Polinyà, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà d’Avall i Montcada 
i Reixac. Segons Gordi (2003), les motivacions per l’elecció d’aquest espai van ser de 
dos tipus: metropolitanes (la nova ciutat havia de servir per frenar l’expansió de 
Barcelona, reduir l’especulació urbanística i evitar l’aparició d’àrees suburbials) i locals 
(el nou planejament havia de dotar d’una trama urbana en una àrea formada per Mollet 
del Vallès, Parets del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda). L’expropiació dels terrenys, 
considerats com a reserva agrícola, va generar els primers conflictes, tant pel baix preu 
de taxació com per la poca transparència al llarg del procés, gestionat per una societat 
anònima (Santa Maria de Gallecs SA) formada pel Instituto Nacional de Urbanismo 
(INUR) i diverses entitats bancàries (García, Reixac i Vilanova, 1979). 
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Tal i com plantegen Ecologistes en Acció,654 les primeres mobilitzacions contra el 
projecte d’urbanització agrupa a diverses persones i organitzacions locals a l’entorn de 
la Comissió de Defensa de Gallecs, fundada el 1977, que agrupava a una cinquantena 
d’entitats i associacions del Vallès. Les primeres accions es van centrar en la 
impugnació de l’ACTUR a través de l’organització de diverses manifestacions i 
l’ocupació de les masies abandonades davant l’imminent inici de les expropiacions. La 
lluita reivindicativa va decréixer, arribant a la dissolució de la Comissió, a causa de la 
complexitat del procés jurídic que va significar l’adscripció de la propietat d’aquests 
terrenys al Institut Català del Sòl (INCASOL), creat el 1980, i la necessitat d’establir 
acords entre la Generalitat i els respectius ajuntaments implicats per tal de revisar i 
adaptar els diversos plans generals a la classificació com a sòl urbanitzable no 
programat de la major part dels terrenys expropiats. Les mobilitzacions es van reprendre 
el 1992 degut a la constitució del grup ecologista Cànem655 i al fet que s’aprovés el 
PEIN sense incloure l’àmbit de Gallecs. Es va presentar una al·legació amb 2.000 
signatures per part dels ajuntaments i entitats ecologistes en la que es demanava la seva 
inclusió. Fruit d’aquesta reivindicació es va incloure una determinació específica per 
realitzar estudis i treballs per valorar la possible incorporació de Gallecs al Pla que va 
conduir a la inclusió d’una gran part de l’espai rural de Gallecs al PEIN el 2009. Una de 
les característiques del moviment “Salvem Gallecs” ha estat la promoció dels espais de 
participació ciutadana com ara la creació de la Plataforma Pro Referèndum Salvem 
Gallecs (1993) que tenia com a objectiu, mitjançant la presentació de 5.000 signatures i 
el recolzament de 62 entitats de Mollet, convocar un referèndum popular per a que es 
pogués expressar quin havia de ser el futur de Gallecs davant el pla d’actuacions 
urbanístiques previstes a la zona i la necessitat de dotar de protecció jurídica per a la 
totalitat de l’espai agrícola i forestal. La celebració del referèndum popular el 23 i 24 
d’abril de 1999 va comptar amb l’oposició de l’Ajuntament de Mollet.  
 
El debat sobre quin havia de ser el model d’utilització de l’espai agrícola i forestal de 
Gallecs va afavorir el desenvolupament de diferents postures oposades entre els 
diversos agents socials implicats en el conflicte. Per una banda, una part del moviment 
ecologista va plantejar una postura, tal i com apunta Gordi (2003), més radical 
(representada per la Comissió de Defensa de Gallecs, el col·lectiu Cànem, la Plataforma 
Pro Referèndum Salvem Gallecs o la UP) que demanava la declaració de Gallecs com a 
Paraje Natural de Interés Nacional (PNIN), l’oposició a la construcció de noves 
carreteres i a l’ampliació de les infraestructures ja existents; d’altra banda, un 
plantejament més de caire conservacionista com el que reflecteix l’estudi presentat per 
l’ADENC de creació d’un parc agrícola i faunístic o l’estudi Gallecs: parc agrícola i 
forestal que presenten una comissió formada per diverses entitats ecologistes (Grup 
Ecologista Cànem, Martell-Món Solidari, Grup Ecologista de Polinyà, UP, 
Associacions de Veïns de Santa Rosa i el Grup de Dones de Mollet).  
 
Segons Gordi (2003), el paper de les administracions públiques i els partits polítics s’ha 
caracteritzat per la falta d’un enfocament global de la problemàtica ambiental de 
Gallecs. No obstant, el 2000 es produeix un canvi d’orientació mitjançant l’aprovació 
d’una proposta de llei presentada per ERC i CiU en la que es planteja la protecció d’un 

                                                 
654 Ecologistes en Acció. Gallecs. Breu història: 
 http://www.ecologistesenaccio.cat/temes/espais/gallecs/historia.htm. (consultat 20/02/2012).  
655 El grup ecologista Cànem sorgeix com a transformació de l’antic Comitè Antinuclear i va promoure la 
Comissió per un Gallecs Verd amb l’objectiu de conservar els terrenys que encara es consideraven com 
agrícoles a la zona expropiada.  
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90% del paratge natural de Gallecs a canvi de poder urbanitzar el 10% restant, així com 
en la creació del Consorci de l’Espai Rural de Gallecs (CERG) a través del qual els 
ajuntaments de Mollet del Vallès i Parets del Vallès proposen integrar la dinamització 
de les diferents activitats agrícoles, forestals, d’us públic i d’educació ambiental a 
l’estratègia de l’Anella Verda que impulsava l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació 
de Barcelona (Gordi, 2003).  
 
La pressió ecologista i el canvi de plantejament de les administracions públiques va 
aconseguir que de forma progressiva Gallecs es pogués incloure a la xarxa catalana 
d’espais naturals protegits, tràmit iniciat el desembre de 2006. Aquest canvi d’orientació 
es va basar en la necessitat de garantir les activitats agrícoles i forestals amb la 
conservació de l’agricultura com element clau per la conservació del paisatge, afavorit 
per la constitució del CERG i de l’Associació Agroecològica de Gallecs, formada pels 
pagesos i les famílies que conviuen i treballen a l’espai rural de Gallecs,656 aquesta 
darrera amb l’objectiu de potenciar l’agricultura sostenible i conservar l’activitat agrària 
tradicional de la zona.  
  
5.3.7.2.5 La massificació del turisme: litoral i zones de muntanya 
 
La problemàtica ambiental de les zones costeres ja sigui tant per les aglomeracions 
urbanes com per les industrials s’ha agreujat degut a la generalització del fenomen del 
turisme. Tal i com apunta Folch (1988), l’especulació urbanística provocada per la 
necessitat de construir hotels i segones residències a l’entorn del litoral català per donar 
resposta a la creixent demanda turística ha estat molt perjudicial per l’ecosistema 
afavorint la desaparició de l’estructura oberta de les platges, que perden qualsevol 
contacte amb les àrees interiors al quedar separades per la construcció de carreteres, 
construccions immobiliàries i aparcaments. Una altre factor que apunta Folch (1988) i 
que agreuja aquesta situació és la superpoblació estacional que té una incidència directa 
en la sobreexplotació de les platges i l’augment del vessament d’aigües residuals i 
deixalles urbanes que impliquen la desaparició d’espècies animals i vegetals que queden 
desplaçades del seu hàbitat natural.  
 

• Campanya Salvem l’Empordà 
 
A la costa del Nord de Catalunya els efectes negatius sobre el medi d’aquest model 
turístic basat en l’urbanització incontrolada i massificada no havien tingut en compte la 
necessària harmonització entre els espais naturals i el sistema econòmic. Segons García, 
Reixac i Vilanova (1979), el resultat ha estat que espais tradicionalment protegits com el 
Cap de Creus i Norfeu, els aiguamolls de l’Empordà (entre Roses i Sant Pere Pescador), 
els aiguamolls de Pals, la serra de les Gavarres o la desembocadura del Ter, entre 
d’altres, han estat víctimes de l’especulació urbanística i comercial provocant greus 
impactes ambientals que van provocar les primeres grans mobilitzacions ambientals de 
finals dels anys 70 del segle XX a les comarques gironines. La lluita ecologista a Girona 
es va iniciar a l’entorn de l’amenaça que significava pels aiguamolls de l’Empordà la 
construcció de la macrourbanització d’Ampuriabrava i l’obertura dels canals navegables 
de Santa Margarita que significaven la destrucció dels estanys de Castelló d’Empúries 
(García, Reixac i Vilanova, 1979). Diversos grups ecologistes com DEPANA i el 
Gabinet d’Assessorament Popular (GAP) es van mobilitzar entre 1978 i 1979 contra la 
                                                 
656 Consorci de Gallecs. La protecció de l’espai: www.espairuralgallecs.cat/cat/proteccio.php (consultat 
03/03/2012).  
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construcció de l’urbanització d’Ampuriabrava i la que es projectava a la desembocadura 
del Ter, entre Torroella de Montgrí i l’Estartit mitjançant denúncies als projectes 
urbanístics i ocupacions populars dels espais amenaçats.  
 
El procés d’urbanització a l’Empordà es va consolidar de forma progressiva al llarg de 
les dècades dels anys 80 i 90 del segle XX, afectant, segons Alfama et al. (2007), als 
últims espais verges del litoral i a zones d’especial interès natural o social a causa dels 
freqüents incompliments de la normativa de Parcs Naturals i urbanística i pel 
creixement d’un nou tipus de turisme basat en urbanitzacions vinculades a camps de 
golf, hipòdroms i aeròdroms, requalificacions de terrenys per a ús industrial. Un nou 
tipus de turisme que va contribuir a la transformació del paisatge del litoral català que 
Vicente (2003) anomena “turisme de qualitat”, és a dir, l’aposta per oferir una oferta de 
serveis turístics capaç d’atraure un segment de la població amb alta capacitat adquisitiva 
que hauria de desplaçar-se a Catalunya motivada per la seva oferta de camps de golf i 
ports esportius de luxe. En aquesta línia, la Generalitat va fer una clara aposta a mitjans 
dels anys 80 del segle XX per la construcció de ports esportius a través del Pla de ports 
(1984) que va facilitar la construcció dels ports esportius de Lloret, Palamós, l’Estartit, 
Roses, Llançà i Portbou. Aquesta política va significar, segons Vicente (2003), que 
entre 1982 i el 2000 es passés de quasi 11.000 amarradors a prop de 23.000. Aquest Pla 
de ports es va complementar amb el Pla sectorial portuari de Catalunya del 2001 i el Pla 
de ports de Catalunya de 2007, desenvolupat pel DPTOP, que tenia com a objectiu 
principal la construcció de 6.000 noves places a través de combinar l’ampliació dels 
ports existents amb la creació de marines seques i altres infraestructures, per tal 
d’arribar al 2015 a una oferta de 54.500 amarradors (Urgell i Mauri, 2008b). En aquest 
cas el posicionament de la societat civil ha estat, segons Vicente (2003), 
majoritàriament favorable a la reforma del port per part de les organitzacions implicades 
(Confraria de Pescadors. Club Nàutic, l’associació Llops de Mar i l’empresa privada 
que gestionava l’escar o varador) degut a la defensa dels seus interessos particulars 
enfront de l’impacte ambiental.  
 
Aquest model que ha afavorit un turisme intensiu en la utilització del territori ha 
comptat amb la col·laboració de les diverses administracions públiques dependents de la 
Generalitat de Catalunya i dels diversos ajuntaments implicats. Tal i com plantegen 
Alfama, et al. (2007), les administracions i institucions públiques que han col·laborat en 
la consolidació de la proliferació de projectes urbanístics han estat: el DPTOP, com a 
responsable de l’elaboració dels plans directors urbanístics i plans territorials (entre els 
que destaca el Pla Director Urbanístic de l’Empordà) que han afavorit el procés 
d’urbanització de l’Empordà; el Departament de Medi Ambient, com a responsable de 
la gestió dels espais naturals; i els ajuntaments de la comarca, que han tingut la capacitat 
d’elaborar i modificar els seus planejaments urbanístics que han afavorit en algunes de 
les seves decisions els interessos dels grans grups immobiliaris.  
 
La mobilització ecologista a l’Empordà a favor de la defensa del territori davant les 
agressions al medi provocades per l’urbanització incontrolada i la construcció de ports 
esportius es va centralitzar a través de la campanya “Salvem l’Empordà”, sorgida de la 
IAEDEN. La seva activitat mobilitzadora s’ha centrat en la sensibilització ambiental 
contra el creixement desordenat i especulatiu que ha caracteritzat a l’Empordà (Alfama 
et al., 2007). Les seves principals accions mobilitzadores s’han caracteritzat per la 
combinació de reivindicacions de caire ambiental i social: habitatge social davant el 
model de segona residència, alternatives econòmiques locals enfront el model basat en 
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l’expansió turística, recuperació del medi natural tradicional contra el creixement de les 
infraestructures turístiques i aprofundiment de la participació democràtica en la pressa 
de decisions ambientals. La IAEDEN ha desenvolupat una sèrie de mobilitzacions que 
han integrat el plantejament d’un model alternatiu amb les accions directes en 
col·laboració amb d’altres organitzacions ecologistes com l’ANG.657 Un model 
alternatiu que denuncia l’excessiva dependència del sector turístic deixant de banda el 
suport a l’agricultura local,658 l’excés d’infraestructures provocades pel turisme i la 
inexistència d’una planificació supramunicipal que reguli l’excés d’urbanització 
(Alfama et al., 2007). Les accions directes s’han basat en estratègies orientades a la 
sensibilització a la ciutadania, mitjançant activitats de formació i divulgació (cursos, 
conferències, recerca, excursions...)659; pressió política, a través de recursos legals i 
al·legacions als plans urbanístics; mobilitzacions (manifestacions, cadenes humanes, 
ocupacions d’espais afectats per problemes ambientals...); i la participació i intervenció 
en les polítiques territorials a l’Empordà (participació en el Pla director de l’Empordà).  
  

• La problemàtica ambiental de les zones d’alta muntanya 
 
Segons García, Reixac i Vilanova (1979), a les comarques de l’Alt Pirineu es va produir 
a finals de la dècada dels anys 70 del segle XX un replantejament de l’ordenació del 
territori que va afavorir el desenvolupament urbanístic i d’infraestructures de 
comunicació amb l’objectiu de promoure un model de creixement basat en el turisme 
d’alta muntanya. En el Congrés de Cultura Catalana (1975-1977) es recull aquesta 
necessitat de replantejar-se el futur de les zones d’alta muntanya a través dels Grups 
d’Estudi del l’Alt Pirineu660 davant els greus problemes que les afectaven: aïllament 
dels grans centres, despoblament i privatització dels monopolis de les seves riqueses 
naturals (aigua, neu, boscos...). Aquesta situació va impulsar la necessitat de 
desenvolupar una legislació que tingués un caràcter més global en el tractament dels 
problemes que afectaven a les zones d’alta muntanya i que es va concretar en la Llei 
2/1983 de 9 de març d’Alta Muntanya661 que, segons Mateu (1986), tenia com a 
principals objectius el manteniment demogràfic de la població, el desenvolupament 

                                                 
657 L’ANG ha desenvolupat campanyes de seguiment dels plans directors territorials i en el planejament 
del territori i la sensibilització ciutadana vers l’estat dels rius gironins a través de la Comissió Tècnica de 
Defensa del Territori i la Comissió de Rius respectivament. 
ANG. Comissions de Treball: http://www.naturalistesgirona.org//index.php?id=62  
(consultat 03/03/2012).  
658 Des de la IAEDEN s’ha plantejat la defensa de l’agricultura local a través d’un projecte de custodia 
agrària que implica el compromís per part de l’agricultor de dur a terme una sèrie de mesures de 
preservació i millora ambiental i la utilització dels mètodes de producció respectuosos amb el medi. 
IAEDEN. La IAEDEN inicia un projecte de custòdia agrària a l’Empordà: 
http://www.iaeden.cat/grups/custodiaagraria.htm. (consultat 03/03/2012).  
659 IAEDEN Grups de treball. Grup d’activitats: http://www.iaeden.cat/grups/activitats.htm (consultat 
03/03/2012).  
660 Segons García, Reixac i Vilanova (1979), els Grups de l’Alt Pirineu van proposar una sèrie d’accions 
orientades a solucionar els greus problemes ambientals que patien les zones d’alta muntanya: recerca de 
contrapartides a l’explotació d’energia elèctrica a través d’una gestió dels embassaments des d’una 
perspectiva global i no en funció d’interessos sectorials; estacions d’esquí gestionades amb les entitats 
municipals, comarcals i autonòmiques; aprofitament dels prats comunals mitjançant una gestió amb una 
òptica comunitària; gestió dels boscos a càrrec d’un òrgan supracomarcal democràtica; coneixement 
exacte i control de les investigacions energètiques i mineres; fomentar el coneixement del patrimoni 
artístic i cultural fomentant el contacte natural amb l’entorn; reducció dels vedats de caça pels forans; i 
potenciació de l’eix transversal del Pirineu i millora de les comunicacions d’alta muntanya.  
661 Llei 2/1983, de 9 de març, d’Alta Muntanya: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l2-1983.html (consultat 04/03/2012).  
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econòmic, la realització sociocultural i la preservació ecològica a les àrees de muntanya. 
L’expansió del sector terciari, bàsicament centrat en el turisme i la construcció 
d’habitatges, va generar un augment natural de la població a les zones que es van 
especialitzar en el sector turístic, principalment a les comarques de la Cerdanya i la Vall 
d’Aran que, tal i com plantegen Pujadas i Mendizàbal (1986), han tingut un gran 
impacte en el paisatge i en les noves relacions que ha generat l’augment d’una població 
temporal que ha de satisfer les seves necessitats d’oci i que es concreten en un 
espectacular augment del nombre d’habitatges de segona residència. En un context 
econòmic en el que a les zones d’alta muntanya el sector primari a mitjans de la dècada 
dels anys 80 del segle XX es troba en regressió i la indústria és pràcticament inexistent, 
el turisme ha estat l’únic sector amb una dinàmica creixent. Un sector que, segons Solà 
(1986), ha provocat una ocupació del sòl significativa i que ha demostrat la seva 
incompatibilitat amb les activitats ramaderes i agrícoles, així com un efecte devastador 
sobre el medi físic, a causa del desconeixement dels mecanismes que regeixen els 
sistemes naturals i la falta de planificació de les activitats econòmiques.  
 
El procés de creixement del sector turístic a l’Alt Pirineu ha afavorit el 
desenvolupament econòmic de la majoria de les comarques del Pirineu i el Prepirineu, 
principalment a la Cerdanya i la Vall d’Aran en les que l’impacte de les activitats 
d’esquí tenen un pes relatiu més elevat tant a nivell demogràfic com econòmic. Un 
creixement que, segons Gili (2003), està directament relacionat amb als cicles de la 
construcció i dels complexos turístics, fet que provoca un clar desequilibri entre el 
número d’habitants i el d’habitatges amb el conseqüent impacte sobre el medi i que, al 
mateix temps, implica un model econòmic molt depenen del context econòmic. Aquesta 
dependència del sector de la construcció i del turisme de caire estacional comporta una 
taxa de temporalitat en l’ocupació molt elevada i la necessitat per part dels ajuntaments 
d’una continuada provisió de serveis i d’infraestructures que en períodes de crisi 
econòmica dificulta el seu finançament; es tracta d’un model de desenvolupament que 
comporta una sèrie d’avantatges a curt termini però que significa insostenibilitat 
ambiental i social a mitjà termini (Gili, 2003). Les conseqüències negatives del turisme 
sobre el medi es manifesten clarament en un medi natural més exigent i vulnerable a 
causa de les condicions topogràfiques i climàtiques: desbordaments torrencials, allaus, 
esfondraments del terreny... així com el fet que les zones d’alta muntanya compleixen 
diverses funcions d’interès col·lectiu com la reserva de recursos hídrics, la producció 
d’energia elèctrica, la protecció contra l’erosió del sòl i el manteniment forestal (Solà, 
1986).  
 
Les mobilitzacions ecologistes contra el model de desenvolupament turístic de les zones 
d’alta muntanya a Catalunya ha tingut el seu màxim exponent reivindicatiu a l’entorn 
dels efectes que sobre el medi ha ocasionat l’aposta per part de les administracions 
públiques i les grans empreses constructores i turístiques per la construcció d’estacions 
d’esquí. Grups ecologistes i excursionistes han denunciat la relació directa entre el 
foment de les estacions d’esquí i el desenvolupament urbanístic de les àrees d’alta 
muntanya afectades, així com pel progressiu abandonament dels sectors agrícoles i 
ramaders tradicionals. Especialment significatives han estat les accions contra la 
construcció i posterior ampliació de les pistes d’esquí i la conseqüent creació de 
complexos turístics i d’habitatges que afecten a la diverses comarques d’alta muntanya: 
Vall d’Aran (Baqueira-Beret, la Tuca), Pallars Jussà (Vallfosca Mountain Resort), Alta 
Ribagorça (Boí-Taüll), Solsonès (Port del Comte) i Pallars Sobirà (Espot, Llessui, Port 
Ainè i Tavascan). 
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Els projectes de construcció i d’ampliació de les pistes d’esquí han estat directament 
relacionats al desenvolupament dels projectes de construcció de grans urbanitzacions i 
de grans infraestructures, necessàries per disposar una oferta turística competitiva. 
L’estació d’esquí de Baqueira-Beret, inaugurada el 1964, és un d’aquests casos en que 
el creixement del sector turístic provoca la necessitat per part de les empreses privades 
que gestionen les pistes d’esquí de presentar projectes d’ampliació i d’urbanització de 
les zones adjacents. El 1998 es va presentar el projecte d’ampliació de les pistes d’esquí 
de Vaquèira cap a la Vall d’Àneu (Pallars Sobirà) que significava, segons Jiménez 
(2004e), l’ampliació de 1.400 ha d’àrea d’esquí en un corredor biològic que connecta el 
Parc Nacional d’Aigüestortes, l’Estany de Sant Maurici amb els sectors nord del Massís 
de Beret i el Pirineu francès. Aquest projecte d’ampliació cap al Pallars Sobirà incloïa 
obres d’urbanització de Baqueira 1.500, un nou complex hoteler i residencial al sector 
aranès de la vall de Ruda que implicava la construcció de 500 habitatges i d’un 
aparcament amb capacitat per 1.500 vehicles (Basora, Sabaté i Romero (2006c). A la 
Vall Fosca (Pallars Jussà) el model de dinamització econòmica de la comarca es va 
fonamentar en l’aposta pel turisme d’alta muntanya mitjançant un projecte gestionat per 
una empresa privada que preveia la construcció d’una estació d’esquí, del complex 
turístic Vallfosca Mountain Resort que incloïa una zona residencial, un camp de golf, un 
complex amb 2.400 places hoteleres, un miler de nous habitatges, un palau de 
congressos, restaurants, una zona de spa-wellness, una pista de gel i un aparcament 
subterrani amb capacitat per a uns 2.200 vehicles (Jiménez, 2004e). Aquests dos 
exemples il·lustren molt clarament la importància estratègica que per l’economia de les 
zones d’alta muntanya ha significat el model turístic que s’ha potenciat des de les 
administracions públiques i les grans empreses turístiques i constructores. Un model 
fortament contestat per part del moviment ecologista que des del principis s’ha oposat a 
aquests macroprojectes per l’impacte que significava per la flora i la fauna de les zones 
afectades i per la futura sostenibilitat ambiental, social i econòmica. 
 
Les mobilitzacions ecologistes contra les grans infraestructures turístiques a les zones 
d’alta muntanya s’han caracteritzat per la col·laboració entre les diverses organitzacions 
i plataformes locals, les entitats d’arreu de Catalunya i les organitzacions excursionistes. 
En el cas de l’estació d’esquí de Baqueira-Beret la pressió ecologista, tal i com planteja 
Jiménez (2004e), es concreta mitjançant el treball en xarxa de la Plataforma pel 
Desenvolupament Sostenible del Massís de Beret,662 la Plataforma Salvem la Vall 
d’Àrreu i grups ecologistes de Catalunya i d’Espanya (Associació d’Entitats Ecologistes 
de Catalunya, DEPANA, IPCENA i WWF-DEPANA). Les accions reivindicatives i 
d’oposició als projectes es van orientar cap a l’àmbit jurídic (presentació d’al·legacions 
als projectes a la Generalitat de Catalunya,663, a la Comissió Europea664 i denúncies a les 
empreses promotores),665 presentació de projectes alternatius als de les empreses,666 

                                                 
662 La Plataforma pel Desenvolupament Sostenible del Massís de Beret agrupava les principals 
associacions de grups excursionistes: CEL, FEEC i UEC.  
663 El 2001 la Plataforma pel Desenvolupament Sostenible del Massís de Beret va aconseguir la 
Declaració d’impacte ambiental per part del Govern català (Jiménez, 2004e).  
664 El 2005 el grup ecologista IPCENA va lliurar a la Comissió Europea dos estudis sol·licitant la inclusió 
de tota la Vall d’Àrreu a la Xarxa Natura 2000 argumentant la necessitat de protegir les espècies animals i 
la fauna autòctona (Basora, Romero, Sabaté, 2006c).  
665 El 2004 l’entitat ecologista IPCENA va presentar diverses denúncies contra la promotora Neu 1.500 i 
la constructora Comapa per diverses irregularitats durant les obres de Baqueira 1.500. Aquestes 
irregularitats es basaven el l’incompliment de la Llei de residus a l’abocar runes i aigües residuals i talar 
boscos a la vora del riu Ruda (Basora, Sabaté, Romero, 2006c). El 2007 la IPCENA va denunciar a 
l’estació d’esquí Baqueira-Beret davant la fiscalia de Lleida per l’extracció abusiva d’aigua del llac Clot 
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estudis universitaris de models de creixement econòmic alternatiu,667 caminades i 
manifestacions populars, i consultes a la població.668  
 
En conjunt, en els conflictes ambientals provocats pel creixement de les pistes d’esquí a 
les zones d’alta muntanya i l’augment de l’urbanització han tingut, segons Gili (2003), 
diversos protagonistes amb posicionaments molt enfrontats a causa de quin hauria de 
ser el model de desenvolupament. El sector empresarial ha fet una aposta clara per un 
model de creixement expansiu que significava l’augment considerable de la capacitat 
d’atraure el major nombre d’usuaris i fer de les zones d’alta muntanya de Catalunya un 
entorn altament competitiu en l’oferta de l’esquí de muntanya i de places hoteleres i de 
segona residència, deixant de banda l’impacte ambiental que aquest model significava 
pel medi. Les administracions públiques (Conshelh Generau d’Aran, Consell Comarcal 
del Pallars Sobirà i els ajuntaments d’aquesta comarca), en el seu conjunt, han estat 
partidàries de l’expansió de les estacions d’esquí, excepte el Consistori de l’Alt Aneu i 
ICV que es van oposar al projecte argumentant la forta estacionalitat del turisme de neu 
i l’impacte que sobre el medi significava la construcció d’uns projectes altament 
perjudicials pel ecosistema. La població local, tant de la Vall d’Aran com del Pallars 
Sobirà, també ha estat favorable als projectes d’expansió per la necessitat d’impulsar 
l’economia local malgrat el risc que significava la dependència d’una única activitat. El 
moviment ecologista de forma majoritària es va oposar als projectes a causa de 
l’impacte ambiental que significava pels recursos hídrics, botànics, paisatgístics i 
faunístics, malgrat que en alguns casos concrets (DEPANA, CEC i DIAFANIS) van 
presentar estudis alternatius pel desenvolupament econòmic de les zones d’alta 
muntanya.  
 
5.4 RESUM 
 
Les bases de l’ecologisme a Catalunya 
El moviment ecologista a Catalunya s’ha d’entendre com un procés que ha anat 
incorporant els plantejaments dels grans moviments socials, científics i polítics que a 
partir del segle XIX plantegen un canvi de l’ordre social, econòmic i polític establert. La 
progressiva incorporació de la conservació del medi ambient en el paradigma científic 
dominant, l’excursionisme i l’escoltisme, les societats geogràfiques, l’anarquisme i el 
naturisme tenen com a element vertebrador la necessitat de retornar a la Natura i la 
crítica als efectes destructius que sobre el medi provoca un sistema basat en el 
creixement il·limitat i intensiu en recursos naturals.  
                                                                                                                                               
de l’Os que estava destinada a produir neu artificial i per l’extracció de més aigua del llac de 
l’autoritzada, sense deixar el cabal ecològic obligatori (Basora, X3 Estudis Ambientals, 2008).  
666 El 2002 la Plataforma pel Desenvolupament Sostenible del Massís de Beret va presentar una 
alternativa a la que havia proposat l’empresa Baqueira Beret SA en la que es recomanava l’aprofitament 
del corredor de la vall de la Bonaigua per connectar el Pallars Sobirà amb Vaquèira, aprofitant bona part 
de les infraestructures existents (Jiménez, 2004e).  
667 La Universitat Autònoma de Barcelona va desenvolupar al llarg del 2000 un estudi alternatiu de 
Evaluación Ambiental Integrada (EAI) d’alternatives econòmiques a l’àrea d’influència del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici oposat als projectes d’expansió de l’estació d’esquí de Baqueira-
Beret, anomenat DIAFANIS que estava promogut i finançat pel Ministerio de Medio Ambiente i 
encarregat per DEPANA. Aquest estudi proposava una sèrie de mesures de creixement econòmic que 
tenien en compte la preservació la biodiversitat local, la singularitat dels ecosistemes, la funció 
connectora i amortidora del Parc i el seu valor paisatgístic (Martí, Vidal i Mànuel, 2000).  
668 El 2002 la Plataforma Salvem la Vall d’Àrreu va realitzar una consulta popular que va donar com a 
resultat el suport majoritari dels diferents pobles afectats de la vall al projecte amb l’argument de l’impuls 
econòmic que significava per la zona (Jiménez, 2004e)  
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• La introducció del paradigma científic a Catalunya 

 
El desenvolupament de l’ecologisme a Catalunya és produeix al llarg d’un procés en el 
que s’incorporen les diverses corrents de pensament que procedents d’Europa plantegen 
la necessitat de canvis estructurals en el model de societat establert. A partir de la 
segona meitat del segle XIX es produeix a Catalunya un procés d’obertura en l’àmbit 
científic i intel·lectual que va permetre l’entrada de diverses corrents de pensament 
consolidades a Europa com el positivisme, l’evolucionisme i l’anarquisme a través de la 
publicació i divulgació de les obres de Charles Darwin, d’Ernst Haeckel i d’Elisée 
Reclús. Aquest procés va facilitar la incorporació de matèries als estudis universitaris 
com la Geologia que quedaven al marge dels estudis de la Història Natural per 
contrariar els textos bíblics. Es produeix una progressiva interrelació entre ciència i 
societat que es va concretar amb la consolidació de la Paleontologia, la Geologia, la 
Zoologia o la Botànica en l’àmbit universitari i la fundació de l’Associació Catalanista 
d’Excursions científiques el 1876. Aquests processos van contribuir a la consolidació de 
dues tendències complementàries respecte la conservació de la natura: el corrent 
conservacionista de la Renaixença i una línia de pensament que té una lectura de la 
natura de caràcter popular i obrer. La primera representada per l’àmbit acadèmic que 
impulsarà l’estudi de les ciències naturals i la segona, per l’Associació Catalanista 
d’Excursions Científiques d’inspiració positivista que neix amb l’objectiu d’estudiar les 
condicions geogràfiques i sociològiques de Catalunya i recuperar el seu patrimoni 
natural i cultural.  
 
L’impuls de les ciències naturals a Catalunya va ser possible gràcies a conscienciació de 
la necessitat de recuperació del patrimoni cultural i natural que va significar la 
Renaixença i que va facilitar que tinguessin una més gran presència en l’àmbit 
acadèmic, afavorit per l’intercanvi de professors amb d’altres universitats, la 
participació a congressos científics internacionals i la potenciació de la recerca en 
col·laboració amb universitats europees. La creació de la secció de Ciències de l’Institut 
d’Estudis Catalans (1907) i de la Universitat Autònoma de Barcelona (1931) van 
permetre que les ciències naturals tinguessin un període de creixement que va potenciar 
la recerca i la interacció amb altres especialitats científiques. La Guerra Civil espanyola 
va significar una ruptura amb aquest model basat en les aportacions de les corrents 
intel·lectuals procedents d’Europa i el tancament de la majoria de les institucions 
científiques catalanes que conduirà a un model científic molt influenciat per la ideologia 
religiosa i el franquisme. El resultat van ser un descens de la recerca de caràcter tècnic i 
científic que es mantindrà fins la dècada dels anys 60 del segle XX amb la reforma dels 
plans d’estudi, fet que van significar una major optativitat d’estudis i una certa obertura 
de coneixements tan en els aspectes metodològics com en els experimentals, així com la 
incidència de la lluita universitària en la dècada dels anys 60 i 70 que van permetre 
trencar els vells esquemes i estructures acadèmiques i incorporar les noves tendències 
que dominaven la recerca a Europa.  
 
Des de la perspectiva de la recerca ambiental, una sèrie de científics i pensadors de 
forma aïllada i desvinculats respecte a les investigacions que es produïen a les principals 
universitats internacionals van considerar la necessitat de replantejar-se el model 
econòmic i social imperant davant la situació de deteriorament del medi. Sorgeixen 
diverses línies d’investigació ambiental en els àmbits de l’ecologia científica (Ramon 
Margalef) i la recerca científica ecològica (Ramon Folch). Ramon Margalef es pot 
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considerar com un dels principals introductors dels estudis dels ecosistemes a 
Catalunya. Inicia una línia de recerca que relaciona l’ecologia amb la biologia dels 
sistemes i planteja que la història natural, la botànica, la biologia, la geologia o la 
zoologia s’han d’interaccionar i trobar el seu lligam amb l’entorn físic. Margalef aposta 
per l’acció política com a instrument per controlar la interacció de l’ésser humà amb el 
medi mitjançant la interacció de les ciències socials, la política i l’economia. Les seves 
obres han tingut una influència fonamental en l’aplicació de l’ecologia en la planificació 
territorial i la gestió dels recursos naturals. Des d’un àmbit més global, planteja la 
necessitat de considerar la possibilitat que malgrat la capacitat d’autoorganització i de 
reconstrucció contínua dels ecosistemes es pot arribar a superar el límit a partir del qual 
es podria posar en perill el medi com a conseqüència d’un consum d’energia i de 
recursos de forma intensiva i accelerada. Per Margalef la causa de les desigualtats 
humanes és la diferència de consum d’energia entre els països en vies de 
desenvolupament i els països desenvolupats, que provoca una competència entre països 
per ocupar la biosfera que comporta problemes socials als que s’ha de donar resposta 
mitjançant societats més obertes i lliures que responen de forma més eficient a 
l’evolució de la natura.  
 
En l’àmbit de la gestió territorial i urbanística des d’una orientació sostenibilista, 
Ramon Folch representa una línia de pensament que aporta a l’ecologisme català una 
reflexió teòrica sobre les conseqüències del model social, polític i econòmic sobre el 
medi natural a Catalunya. L’obra Natura, ús o abús?, de la que va ser secretari de 
redacció, desenvolupa un estudi exhaustiu sobre les característiques i problemes 
generals de la natura als Països Catalans mitjançant una aproximació als problemes 
derivats de l’impacte de les actuacions humanes sobre el medi natural i de les espècies i 
sistemes naturals amenaçats. Des d’una perspectiva pluridisciplinar planteja la 
necessitat de redefinir el model de gestió de la Natura davant la impossibilitat de 
continuar amb l’expansió i el model de consum al que la societat s’havia acostumat. Les 
principals aportacions de l’estudi coordinat per Folch són la incorporació a la recerca de 
les variables socials, polítiques i econòmiques i un diagnòstic molt complert sobre els 
principals problemes que afecten al medi a Catalunya: falta de planificació a llarg 
termini, excés de sensacionalisme en el tractament de la informació ambiental, 
excessiva concentració urbanística, xarxes de comunicació que afavoreixen la 
congestió, desenvolupament excessiu de les ciutats residencials perifèriques i 
secundàries, uns transvasament de l’aigua dels rius que afavoreix la fragilitat del 
sistema, la instal·lació d’indústries altament contaminants per part de les grans 
empreses multinacionals per abaratir costos i l’ocupació de les millors terres de conreu 
per la indústria.  
 
La publicació de l’obra Natura ús o abús? va coincidir amb la celebració del Congrés 
de Cultura Catalana (1976-1977) on s’assumeix com a document de treball per engegar 
la “Campanya per la Salvaguarda del Territori” i per l’Assemblea de Catalunya que el 
va prendre de base per la campanya “Salvem Catalunya per a la Democràcia”. El 
Congrés de Cultura Catalana va incorporar del llibre coordinat per Folch 4 grans 
apartats sobre la temàtica ambiental que van ser especialment importants pel 
desenvolupament del model ambiental del futur govern de la Generalitat: adaptació de 
l’estructura agrària tradicional a les noves condicions de l’economia industrial i urbana, 
reconduir la problemàtica de l’excessiva concentració industrial en determinades zones i 
solucionar o mitigar els efectes ambientals, un nou model d’ordenació del territori que 
reduiria els impactes del model de desenvolupament intensiu que el franquisme havia 
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ocasionat al patrimoni natural, un model d’economia basat en la potenciació de la 
recerca tecnològica i científica, una política de localització industrial que evités 
l’excessiva concentració en determinats territoris i la creació de nous nuclis industrials 
per aconseguir un creixement més equilibrat dels Països Catalans. 
 
La recuperació de l’autogovern el 1980 va significar un impuls a la recerca científica en 
l’àmbit mediambiental. Els diversos Plans de Recerca impulsats per la Generalitat de 
Catalunya han desenvolupat temàtiques relacionades amb el medi ambient: tecnologies 
netes, valorització de residus, diagnosi ambiental d’activitats productives, estudi i 
protecció de la biodiversitat, metodologies d’avaluació d’impacte social dels projectes 
de gestió ambiental... El Pla de Recerca i Innovació 2005-2008 va significar un nou 
enfocament de la recerca ambiental prioritzant projectes de caràcter tecnològic de gran 
transversalitat: ecoeficiència de l’habitatge, mobilitat sostenible, valorització de residus, 
gestió i tractament de residus... El Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) 
de 2008 té com a objectiu planificar i desenvolupar un sistema de recerca que fins el 
2020 relacioni la recerca ambiental amb les necessitats socials i econòmiques de 
Catalunya. Els principals reptes ambientals que s’ha plantejat són: migració i adaptació 
al canvi climàtic; disponibilitat i sostenibilitat de recursos energètics; millorar la qualitat 
de l’aire i prevenir efectes sobre la salut; disponibilitat i qualitat dels recursos hídrics; 
desacoblament entre creixement econòmic enfront del consum de recursos, les 
emissions i la generació de residus; i preservar del medi natural i la seva biodiversitat.  
 

• Excursionisme i escoltisme 
 
El desenvolupament de les ciències naturals a finals del segle XIX i principis del segle 
XX a Catalunya va afavorir el sorgiment de l’excursionisme des d’una perspectiva que 
anava més enllà del coneixement del territori i que incorporava aspectes més diversos 
com ara la integració d’aspectes culturals, la geografia, l’arqueologia, la defensa del 
patrimoni artístic, les activitats de caire científic o la conservació del medi natural. La 
preocupació del medi ha estat una del principals eixos d’actuació de l’excursionisme 
català mitjançant activitats que des de principis del segle XX ja tenien en compte la 
necessitat de desenvolupar accions orientades a evitar la tala indiscriminada de boscos, 
fomentar la seva repoblació o la catalogació de la fauna i la flora de Catalunya. A partir 
de la dècada dels anys 70 del segle XX la preocupació pel medi per part de 
l’excursionisme català es va centrar en la defensa contra els incendis forestals i les tales 
de boscos per, posteriorment, incorporar a les seves activitats una preocupació més 
global per temes com la contaminació, l’especulació amb el medi natural o la protecció 
preventiva del medi muntanyenc, amb una relació directa amb les organitzacions 
ecologistes.  
 
L’escoltisme està directament relacionat amb el moviment excursionista i amb 
l’ecologisme. Va facilitar a una bona part de la població europea la possibilitat d’accés a 
la natura i ha estat una dels àmbits de la futura integració de militants del moviment 
ecologista. L’escoltisme és una forma d’entendre la vida en contacte amb la Natura i es 
basa en el principi de que l’educació i saber teòric s’ha de desenvolupar fora del marc 
de la ciutat industrial. A Catalunya l’escoltisme sorgeix a principis del segle XX amb 
l’objectiu de que el contacte amb la Natura havia de ser per la joventut un instrument de 
formació cívica que havia de permetre millorar les seves qualitats i formar persones 
compromeses amb el país. A partir de la dels anys 60 del segle XX, l’escoltisme va 
conèixer una etapa d’expansió que li va permetre adequar-se a la nova situació política i 
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social i incorporar activitats ambientals com ara l’elaboració de materials i recursos 
aplicables a la conservació del medi natural, projectes de rehabilitació d’entorns 
naturals, programes educatius orientats a formar als infants en la protecció de la Natura, 
participació a les Agendes 21 locals...  
 

• La Societat Catalana de Geografia  
 
A Catalunya la funció científica de la Geografia que no es va poder desenvolupar a la 
universitat va ser portada a terme pels naturalistes i excursionistes. Al llarg del segle 
XIX es poden identificar tres grans corrents en el desenvolupament de la geografia a 
Catalunya: una corrent que vincula excursionisme i geografia a través del Centre 
Excursionista de Catalunya (CEC), un segon corrent de caràcter polític basat en un 
plantejament nacionalista que promovia la creació d’un Estat propi amb l’establiment 
d’una nova divisió territorial de Catalunya i una tercera corrent més orientada a la 
interrelació entre la Geografia i la Història.  
 
La Societat Catalana de Geografia es va fundar fins el 1935, en un context favorable a la 
creació d’uns estudis de geogràfics a Catalunya que fins aquells moments no havia 
aconseguit assolir una disciplina en la línia de rigor científic dels estudis que es 
desenvolupaven a Europa. No obstant, la falta de paral·lelisme entre la geografia 
professional i la institucionalització universitària de la geografia continuarà vigent a 
partir de 1940 i no es reprendrà fins la dècada dels anys 70 del segle XX.  
 
La represa de la Societat Catalana de Geografia el 1963 va permetre incorporar les 
noves corrents possibilistes procedents de França i va ajudar a desenvolupar 
monografies locals i regionals, la utilització de mètodes inductius, de la ciència del 
paisatge, de la geografia vegetal i de l’ecologia. A partir de 1972 comença un període de 
reforçament de la Societat Catalana de Geografia i l’impuls de la seva perspectiva 
universitari que va significar un canvi d’orientació que va afavorir l’edició de 
publicacions, treballs de camp i activitats acadèmiques que accentuen la seva incidència 
en els accions de defensa del territori davant les agressions al medi ambient provocades 
pel model intensiu en malbaratament de recursos naturals que s’implanta a Catalunya en 
el procés de desenvolupament industrial a partir de la dècada dels anys 70 del segle XX. 
El paper de la Societat Catalana de Geografia ha servit d’element integrador d’un 
col·lectiu clau en la problemàtica ambiental tant des de la perspectiva teòrica (introduint 
a Catalunya les corrents de pensament geogràfiques imperants a Europa) com des de la 
pràctica (treballant sobre el territori analitzant els problemes ambientals des dels àmbits 
de la planificació territorial, estudis de l’impacte sobre els recursos naturals provocat 
per un model econòmic basat en l’industria i l’urbanització sense control, les 
conseqüències del canvi climàtic sobre la natura...).  
 

• La tradició anarquista i naturista 
 
A Catalunya l’anarquisme va tenir una gran influència en el desenvolupament de la 
conscienciació ambiental afavorit pel fet que a Catalunya pervivien unes estructures 
socials i econòmiques que facilitaven la penetració de l’ideari anarquista (escassa 
concentració de la indústria, el fraccionament de l’explotació agrícola i la duresa de les 
lluites laborals). La creació de la secció espanyola de la I Internacional sota la influència 
d’Elisée Reclús i de Giuseppe Fanelli va facilitar el desenvolupament del pensament 
anarquista a Espanya al plantejar la creació de federacions laborals descentralitzades i el 
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plantejament d’usos de l’espai alternatius no autoritaris, beneficiat per la forta 
identificació del poble amb les seves regions.  
 
En l’anarquisme català van confluir tres grans corrents de pensament van tenir una gran 
influència en els processos de col·lectivització i de revolució social entre 1936 i 1939 a 
Catalunya: un corrent de pensament anarquista representat per Pierre Besnard i 
Christian Cornelissen que plantejava un model de societat basats en els principis del 
federalisme i de l’autodeterminació de cada unitat social; una segona, representada per 
la Federació Anarquista Ibèrica (FAI) proposant un model d’organització social i 
econòmic que havia d’incorporar els principis de mutualisme, cooperativisme i 
col·lectivisme: i una tercera corrent d’influència del pensament anarquista a Catalunya, 
representada per Diego Abad de Santillán i Gaston Leval que defensaven una 
organització social que es basava en una continuïtat entre l’espai rural i l’urbà que 
pretenia estimular el desenvolupament de la ciutat petita i la integració l’agricultura amb 
la indústria als pobles i la perifèria de les grans ciutats 
 
Les transformacions socials, econòmiques i polítiques que es van produir a Catalunya al 
llarg de la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX van tenir una influència 
decisiva en el plantejament urbanístic i ecològic de l’anarquisme i que va tenir en el 
concepte de Ciutat Jardí un dels seus màxim exponents. Les condicions higièniques de 
la ciutat de Barcelona a mitjans del segle XIX eren deplorables a causa de l’excessiva 
concentració de la població a la ciutat emmurallada. El Pla Cerdà pretenia desenvolupar 
un model d’urbanització que integrés els espais històrics de la ciutat amb les necessitats 
de la civilització industrial i millorar les condicions de salubritat de la classe obrera. En 
la pràctica el Pla Cerdà va fracassar en els aspectes socials a causa de la forta 
especulació que va envoltar a la seva aplicació i per la falta de comprensió per part de 
les autoritats respecte a les necessitats de la classe treballadora. En aquest context de 
demanda social de canvi de model urbanístic sorgeix una proposta de ciutat que pretén 
integrar-la en la natura a través de la Ciutat Jardí, impulsada per Cebrià de Montoliu que 
incorporava el concepte d’ajuda mútua i de cooperació de John Ruskin, els 
plantejaments utòpics de William Morris i les derivacions en urbanisme promogudes 
per Ebenezer Howard i Patrick Geddes. L’ecologia i l’urbanisme tenen un paper 
fonamental en el nou model de ciutat organicista. Recull tant aspectes ambientals 
(relacionats amb la integració entre la ciutat i el camp i la necessitat d’aplicar fonts 
renovables d’energia), com socials (aconseguir un espai on es pugui desenvolupar un 
model de societat més justa i igualitària). Malgrat l’acceptació per part dels col·lectius 
anarquistes i obrers, el projecte de Ciutat Jardí fou abandonat a partir de 1917 quan 
s’aprova el Pla General d’Urbanització, que tenia com a objectiu principal integrar la 
creixent incorporació de la ma d’obra necessària per cobrir les necessitats de les 
indústries. La Ciutat Jardí va ser l’antecedent del planejament regional que es basava en 
la descentralització de les ciutats, la limitació del seu creixement i la urbanització i 
l’homogeneïtzació del territori que es va concretar en el període de la República amb el 
projecte de “La Nova Barcelona” o Pla Macià. 
 
La resposta anarquista al Pla Macià va ser el projecte de Ciutat Ideal, basat en els 
conceptes de Ciutat Jardí o Municipi Lliure. Aquesta proposta, impulsada per Alfonso 
Martínez Rizo, es basa en la necessitat d’elaborar un model de ciutat inspirat en els 
principis comunitaris d’autogestió per part de la col·lectivitat de l’espai públic i que 
solucionés els problemes higiènics i socials que provocava el model urbanístic 
capitalista, mitjançant les següents propostes: un model urbanístic que aconsegueixi el 
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reequilibri territorial d’acord amb les lleis bioregionals, una ciutat descentralitzada que 
configurés els assentaments humans en funció a les possibilitats de l’entorn natural, 
limitació del número d’habitants a 100.000 i un disseny bioclimàtic dels edificis basat 
en el sol, l’aire i reserva de sòl per destinar-lo a patis i jardins per tal de millorar les 
condicions de vida i higiene dels ciutadans.  
  
El procés revolucionari iniciat una vegada fracassada la insurrecció militar del 18 de 
juliol de 1936 a Catalunya va provocar profundes transformacions en l’àmbit social i 
econòmic. El procés de col·lectivitzacions de les industries i de les propietats agràries 
va significar la primera experiència pràctica d’integració en el medi de les polítiques 
públiques d’ordenació del territori i la seva relació amb el model social i econòmic. Les 
principals aportacions del procés de col·lectivització van ser: l’aplicació dels 
coneixements tècnics disponibles per augmentar la producció agrícola, amb l’aplicació 
de les millores dels estudis hidrogràfics, minerals i de cerca d’energies renovables; 
establiment del mapa geogràfic-biòtic forestal de Catalunya, amb l’objectiu d’introduir 
el cultiu deliberat del paisatge i l’explotació de fusta adequada; diversificació de la 
producció, per tal d’augmentar l’autosuficiència i reduir el caràcter estacional del 
treball; preocupació per la conservació del medi a llarg termini, mitjançant l’aplicació 
de cultius rotatoris, plantació d’arbres per evitar l’erosió del sòl i millora dels 
fertilitzants d’origen natural; un model d’indústria basat en el concepte 
d’autosuficiència de les regions...  
 

• Naturisme i Anarconaturisme 
 
El Naturisme es pot considerar com un dels antecedents directes de l’actual ecologisme 
ja que incorpora en el seu ideari proposa la restauració d’una forma natural de vida que 
hauria de garantir la perduda unitat de la humanitat amb la Natura mitjançant la 
transformació individual de les conductes i, al mateix temps, promoure la 
internacionalització dels pobles a través de noves formes d’organització social i cultural 
que haurien d’integrar totes les nacions del món en una mateixa unitat política, 
econòmica i social. Els seus objectius són la reforma del gènere humà per mitjà d’un 
sistema de vida racional i conforme a la Natura.  
 
L’Anarconaturisme desenvolupa una crítica a les conseqüències que el model industrial 
capitalista provoca sobre el medi i la salut de les persones des d’una perspectiva 
ecologista i planteja una alternativa respecte al medi físic i social en que es trobaven els 
organismes vius davant aquesta situació degradació ambiental. Aquest model alternatiu 
es fonamenta en la necessitat de l’emancipació de la dona a través d’accions que 
equilibressin el creixement de la població, la medicina natural i l’alimentació 
vegetariana, el contacte amb la natura i el nudisme i la transformació de l’organització 
social.  
 
La medicina natural es va convertir en un element clau en el pensament naturista 
d’oposició al model social capitalista. La medicina ha de tenir una funció social basada 
en la prevenció i la transformació de la societat per tal de combatre la misèria i la 
ignorància. Des del naturisme es denuncia el model alimentari basat en la nutrició 
carnívora i es planteja la necessitat de que per assolir l’equilibri entre les persones i el 
medi natural s’havia de prescindir de la producció innecessària i el consum superflu. El 
vegetarianisme va més enllà de l’aspecte nutricional i està lligat amb les qualitats 
morals i la solidaritat com ara l’aposta per una vida basada en la senzillesa incompatible 
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amb el model d’organització social capitalista. A principis del segle XX s’havien 
constituït a Catalunya multitud de societats i grups vegetarians, centres de medicina 
natural i diverses publicacions divulgatives sobre vegetarianisme i medicina natural que 
van contribuir a la difusió de la medicina natural entre les classes populars.  
 
La configuració del moviment ecologista a Catalunya 
Per al moviment ecologista el model de desenvolupament econòmic i industrial de 
Catalunya s’ha caracteritzat per la generació de greus problemes ambientals i fortes 
desigualtats territorials i socials. El sorgiment i consolidació del moviment ecologista a 
Catalunya no es pot entendre sense tenir en compte el procés de configuració d’aquest 
model de creixement econòmic i industrial que s’inicia a mitjans del segle XIX i que ha 
provocat greus problemes ambientals que tenen el seu punt més conflictiu a partir de la 
dècada dels anys 70 del segle XX quan la societat civil catalana es comença a donar 
compte de la irreversibilitat de la situació i comença a mobilitzar-se per intentar 
solucionar una situació provocada per un model de desenvolupament ecològicament 
negatiu. 
 

• Un model de desenvolupament ecològicament negatiu 
 
El procés d’industrialització iniciat a mitjans del segle XIX es va caracteritzar per una 
ràpida adopció de la revolució tecnològica en els processos productius en la indústria 
tèxtil. Aquest procés va provocar la necessitat d’accedir més fàcilment a les fonts 
d’energia del carbó i de la força hidràulica i va significar un canvi en la localització de 
les indústries i de la població desplaçant-se cap a les conques del Besòs, el Llobregat, el 
Cardener i el Ter i a les noves zones de concentració industrial del Barcelonès, el 
Maresme, Vilanova i la Geltrú, Camp de Tarragona, Bages, Baix Llobregat, Vallès 
Occidental i a ribes del Ter. L’expansió de la industrialització va tenir un impacte en la 
configuració del territori ja que el creixement de la indústria va provocar la necessitat de 
millorar les infraestructures de comunicació (port de Barcelona, xarxa de carreteres, 
construcció del canal d’Urgell...). L’agricultura també experimenta una fase de 
creixement, afavorida pel desenvolupament industrial i els capitals procedents de les 
colònies d’ultramar, que va incrementar la seva producció per abastir a una població que 
es concentrava a les grans àrees industrials i agrícoles. 
 
A partir de la dècada del anys 90 del segle XIX i fins principis de la dècada dels anys 30 
del segle XX s’intensifica el procés d’industrialització de Catalunya, principalment a les 
zones de l’Alt Llobregat, el Ter i el Fresser, on s’instal·len les fàbriques de filat i es 
creen colònies fabrils. A partir de la I Guerra Mundial es produirà un procés de 
diversificació de la indústria catalana que produirà un gran creixement dels sectors 
metal·lúrgic, químic i de l’electricitat. Aquest nou model industrial va provocar la 
necessitat d’augmentar la producció d’energia elèctrica que va significar la progressiva 
electrificació de Catalunya i la construcció de les grans infraestructures (carreteres, 
ferrocarrils i xarxes telegràfiques), necessàries per la distribució dels productes 
industrials i de bens de consum. L’agricultura supera l’etapa d’estancament de la 
producció a partir dels anys 20 del segle XX quan es comencen a aplicar tècniques 
modernes de cultiu mitjançant la utilització de maquinària, d’adobs de nitrogenats i de 
fertilitzants que comportarà l’expansió agrícola de les comarques tradicionalment 
agrícoles com el Segrià, Baix Ebre, Baix Llobregat, Maresme... L’evolució de 
l’estructura de la població està directament relacionada amb el creixement econòmic i 
industrial: Barcelona es consolida amb l’Exposició Internacional de 1929 com el gran 
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centre d’atracció de població, conjuntament amb aquelles comarques on es concentren 
les indústries (Barcelonès i la conca fluvial del Llobregat). Al mateix temps, es produeix 
un procés de recepció de població immigrada procedent principalment del País 
Valencià, Aragó, Múrcia i Andalusia que es concentrarà a Barcelona i les principals 
ciutats industrials. 
 
El període comprés entre 1930 i 1955 es caracteritzà per un estancament econòmic i un 
aïllament internacional coincidint amb l’esclat de la Guerra Civil espanyola i la 
postguerra que va afectar a tots els sectors productius de Catalunya, així com a 
l’estructura demogràfica que es caracteritzà per un alentiment del creixement de la 
població. La creació del Instituto Nacional de Industria (INI), el 1941, i la progressiva 
creació d’empreses del sector de l’automoció a partir de mitjans de la dècada dels anys 
40 del segle XX van impulsar una progressiva recuperació de l’economia, afavorida per 
les polítiques d’alliberament relatiu del comerç exterior que van permetre l’obtenció de 
matèries primeres i dels equips indispensables pel funcionament de la indústria. El 
sector turístic va tenir un cert procés d’expansió a partir de la dècada dels anys 50 del 
segle XX, quan Catalunya es comença a convertir en un pol d’atracció turística i es 
comencen a construir a les comarques del Maresme i el Garraf les primeres 
infraestructures hoteleres.  
 
Entre 1955 i 1975 es comença a desenvolupar un període de creixement econòmic que 
convertirà a Catalunya en un important focus d’inversió en els sectors industrial, agrari, 
turístic i de la construcció, que configurarà un model territorial amb greus problemes 
ambientals. Les polítiques econòmiques del govern espanyol, principalment els diversos 
Planes de Estabilización, conjuntament amb la liberalització de les inversions industrials 
i la reforma tributària van significar un estímul a la modernització de l’economia 
catalana. La distribució industrial sobre el territori es caracteritza en aquest període per 
la forta densitat de la província de Barcelona, principalment en els sectors capdavanters 
en tecnologia i innovació (química, maquinària, material elèctric, automoció...). Un altre 
sector que va tenir un fort creixement al llarg d’aquest període va ser el de la 
construcció, lligat principalment a l’edificació d’habitatges de primera i segona 
residència i a la demanda hotelera, que va provocar una excessiva concentració en els 
grans nuclis urbans i les àrees metropolitanes adjacents, així com en les comarques del 
litoral. Aquest creixement va tenir uns efectes ambientals negatius ja que es va produir 
en un context en la que la planificació urbanística era inexistent i l’especulació sense 
control va provocar la substitució de les zones agrícoles tradicionals per polígons 
industrials i d’habitatges, la construcció d’urbanitzacions il·legals en indrets naturals i 
l’increment incontrolat d’infraestructures i zones d’esbarjo que s’anaven desenvolupant 
a mesura que creixien les grans concentracions urbanes i de turisme. El model 
agropecuari català pateix una transformació en la seva estructura productiva i s’orienta 
cap a un model de tipus industrial, caracteritzat per la progressiva mecanització de les 
explotacions agropecuàries, la utilització de matèries primeres i la creació de cadenes de 
transformació i industrialització de productes agraris i canics (principalment situades a 
les comarques del Pla de Lleida i Osona). El turisme ha estat un dels sectors que van 
contribuir al llarg d’aquest període al creixement econòmic de Catalunya i, al mateix 
temps, un dels factors que més van provocar la seva degradació ambiental. El model 
turístic català es caracteritza per una oferta hotelera de turisme de sol i platja, de llarga 
durada però amb una marcada estacionalitat, localitzada en la zona del litoral, de baix 
preu i amb establiments de qualitat mitjana i baixa. Aquesta concentració ha provocat 
greus problemes ecològics (contaminació de les aigües continentals i marítimes, 



El procés d’inserció de l’ecologisme a la societat catalana 

 469

destrucció d’espais naturals, alteració de la vegetació tradicional i de la fauna 
autòctona...). El model de creixement econòmic i industrial va comportar un increment 
del consum d’energia amb importants repercussions ambientals que va ser un dels 
factors que es van argumentar per justificar el desenvolupament de l’energia nuclear a 
Catalunya, que es va situar a la zona de Tarragona, un dels territoris més afectats per la 
concentració industrial i turística.  
 
El període 1975-1996 es caracteritza per la configuració d’un model de creixement 
integrat en l’espai econòmic europeu i internacional que limitarà la capacitat d’acció a 
nivell local i que integrarà els problemes ambientals en un context global. Es produeix 
un procés de reconversió, d’ajustament i de reestructuració industrial entre 1978 i 1985 
que es va desenvolupar en funció dels paràmetres que va marcar la UE i que va 
significar un etapa de liberalització econòmica i comercial per Catalunya. Els efectes 
territorials de la dinàmica de l’activitat industrial en el període d’expansió econòmica 
van contribuir a consolidar el procés de desequilibris territorials a Catalunya en la que la 
concentració, tant de la població com de l’activitat econòmica, es situa principalment a 
la regió metropolitana de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental i 
Vallès Oriental) i en el triangle Alt Camp, Baix Camp i Tarragonès. Les conseqüències 
ambientals de la concentració de les indústries en determinats espais van produir un 
augment progressiu dels residus a les comarques amb una més gran localització 
industrial i la configuració d’un model caracteritzat per l’aposta pel transport per 
carretera amb inversió privada que va comportar l’augment de la xarxa de carreteres i 
autopistes, l’estabilització del fluxos de transport ferroviari i del transport aeri de 
mercaderies. L’evolució del sector agrari reflecteix un canvi significatiu en el seu model 
de producció, caracteritzat per la mecanització massiva i l’aplicació de les tecnologies 
biològiques que van motivar l’increment de la productivitat, així com per una 
consolidació de la ramaderia com l’activitat agrària intensiva més important, bàsicament 
en el porcí i l’aviram i l’augment de la producció de boví de carn i lactis més vinculats 
al model industrial alimentari. El període 1975-1996 va significar l’expansió i la 
consolidació del sector turístic a Catalunya com un dels principals factors econòmics i 
es continua oferint el tipus d’allotjament vacacionals clàssics, però també es van 
desenvolupar de forma simultània una àmplia varietat d’altres formes de turisme urbà, 
el turisme de congressos i convencions, el turisme rural, el turisme de muntanya, 
d’esquí i d’aventura... Les principals conseqüències ambientals que va ocasionar aquest 
període d’expansió van ser: concentració de la població i de l’activitat econòmica que 
comportà una més gran pressió sobre els espais naturals per habitant i que han forçat al 
límit la capacitat ecològica i d’equilibri del medi, deficiències en el control de la 
contaminació i els serveis relacionats amb les indústries i l’agricultura i la dificultat per 
part de les administracions públiques per redistribuir de forma sostenible la redistribució 
territorial de la població i l’activitat econòmica.  
 
A partir de mitjans de la dècada dels anys 90 del segle XX i fins l’inici de la crisi 
econòmica de 2007, es produeix un procés en la que l’economia catalana s’integra en el 
context de la globalització que significarà un període de creixement impulsat per 
l’augment de la demanda interna, fonamentalment deguda a l’augment del consum i la 
formació bruta de capital. Aquest creixement econòmic és especialment significatiu en 
l’àmbit immobiliari i en el de les infraestructures (principalment ferroviàries i 
aeroportuàries), afavorit pel creixement de la població, la forta creació d’ocupació, 
l’augment de la inversió en maquinària i bens d’equipament i l’expansió dels fluxos de 
béns i serveis amb l’estranger. Aquest procés de creixement es mantindrà fines el 2007 
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amb la recessió econòmica internacional que va originar l’inici d’una etapa de profunda 
crisi econòmica que ha afectat aquest procés de creixement que ha provocat greus 
efectes negatius: descens de l’activitat econòmica, davallada de la producció en tots els 
sectors productius i financers, caiguda de l’ocupació, reducció en els ingressos del 
sector públic, retallades en les inversions públiques... El sector industrial pateix un 
procés de reestructuració ocasionada per una creixent terciarització de l’economia, 
principalment per l’increment del sector de la construcció i del turisme. El sector 
agrícola ha tingut que adaptar-se al nou context internacional mitjançant una aposta per 
la innovació tecnològica, l’impuls dels processos d’optimització del regadius, la millora 
de la valoració comercial dels seus productes i l’aposta per la sostenibilitat. L’excessiva 
dependència de Catalunya dels combustibles fòssils ha provocat la necessitat d’adoptar 
una sèrie de mesures orientades a gestionar de forma més autònoma la política 
energètica des de Catalunya: potenciar l’estalvi i l’eficiència energètica; promoure les 
fonts energètiques renovables; desenvolupar les infraestructures energètiques 
necessàries per garantir el subministrament i diversificar les fonts d’energia; donar 
suport a la investigació, al desenvolupament i a la innovació tecnològica en l’àmbit 
energètic; i millorar la conscienciació social i la millora del coneixement sobre la 
problemàtica mediambiental. La construcció i el desenvolupament de les 
infraestructures han estat un dels aspectes clau en el desenvolupament de l’economia 
catalana al llarg d’aquest període a causa de l’increment de la demanda d’habitatges de 
primera i segona residència i de l’increment de les inversions públiques en carreteres, 
ferrocarril i infraestructures aeroportuàries. Una de les causes fonamentals en aquest 
augment de les infraestructures ha estat l’increment del sector turístic.  
 

• El procés de creació i a consolidació del moviment ecologista a Catalunya 
 
L’ecologisme a Catalunya sorgeix a principis dels anys 70 del segle XX en una 
conjuntura marcada per la crisi energètica, ecològica i laboral i la crisi del model de 
creixement industrial, econòmic i territorial. Aglutina a diferents sectors (científics 
crítics amb el model de econòmic i industrial, intel·lectuals, comissions de defensa del 
territori, feministes, moviment per la pau, pagesos...) que formen part d’un moviment 
popular que es manté al marge de les estructures dels partits polítics. El moviment 
ecologista a Catalunya està marcada per la lluita reivindicativa davant la greu situació 
de degradació ambiental en la que es troba el país provocada per determinades 
actuacions de les administracions públiques necessitades de generar llocs de treball en 
els sectors de la indústria, el turisme i la construcció. El principal efecte d’aquest model 
ha estat la contaminació lliure i incontrolada afavorida per la manca d’una legislació 
que la regulés els seus efectes. Les accions reivindicatives per part del moviment 
ecologista van ser molt intenses i significatives a partir dels anys 60 i 70 del segle XX 
mitjançant comitès, comissions, plataformes, coordinadores i accions de boicot 
enfrontades a un sector privat que ha defensat els seus interessos per damunt de 
l’impacte ambiental que provocaven les seves activitats. En aquest context sorgeixen a 
principis dels anys 70 del segle XX les primeres mobilitzacions en l’àmbit local que 
tenen com a objectiu denunciar problemes ambientals puntuals (abocador del Garraf i 
contra l’energia nuclear). Els primers grups i entitats ecologistes amb una estructura 
organitzativa definida desenvolupen les seves activitats en l’àmbit de l’ambientalisme 
(Grup d’Ornitologia i Defensa de la Natura (GOB) i DEPANA) i estan promogudes per 
persones relacionades amb professions científiques (biòlegs, ecòlegs, geògrafs...).  
La dècada dels anys 80 del segle XX significarà per l’ecologisme la intensificació i 
radicalització de les mobilitzacions reivindicatives, la consolidació de la publicació de 
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llibres i revistes de caire ambiental, l’inici dels processos judicials contra les activitats 
contaminants de les empreses i centrals nuclears i tèrmiques i els primers intents de 
reagrupació de les diverses organitzacions ecologistes. Un dels aspectes més 
significatius de la dècada dels anys 80 del segle XX serà la progressiva interrelació 
entre el moviment ecologista i les universitats i les entitats científiques, amb l’objectiu 
d’elaborar un discurs teòric que permetés justificar d’una forma rigorosa les denúncies 
sobre la situació ambiental de Catalunya. Al mateix temps, es produeix en aquest 
període la progressiva incorporació d’organitzacions de caire internacional com ara 
Amigos de la Tierra i Greenpeace que col·laboraven de forma coordinada amb les 
entitats locals en els processos de mobilització.  
 
El paper de l’ecologisme al llarg d’aquesta primera etapa ha estat el de vertebrador de 
les inquietuds de la ciutadania respecte a la problemàtica ambiental malgrat la seva 
atomització i la falta d’unitat a l’hora d’afrontar un procés reivindicatiu compacte. No 
obstant es poden considerar tres grans tipus d’entitats ecologistes atenent a la seva 
actuació ambiental i als seus objectius: 
 

- Entitats ecologistes de caràcter local o temporal i reivindicatiu: col·lectius o 
coordinadores que s’oposen a una determinada actuació del sector privat 
(urbanitzacions incontrolades, extraccions massives de recursos, 
abocaments altament contaminants de caràcter industrial...) i del sector 
públic (grans obres d’infraestructures, desviaments de rius o instal·lació 
d’indústries altament contaminants a polígons industrials).  

- Entitats ecologistes de caràcter proteccionista: els seus objectius es centren 
en harmonitzar el desenvolupament i la conservació de la natura. No 
pretenen un canvi estructural del model socioeconòmic, sinó corregir, 
rebaixar o atenuar els efectes que la societat industrial genera sobre el 
medi. Per aquest motiu les seves accions s’orienten a desenvolupar 
campanyes de divulgació o denúncies concretes sobre determinades 
actuacions en contra de la Natura ja sigui privada o pública. 

- Entitats ecologistes que plantegen un canvi de model econòmic i social: són 
organitzacions que des del seus inicis han plantejat la necessitat d’un canvi 
estructural tant econòmic com polític més enllà de la simple correcció de 
les disfuncions que provoca la industrialització o la mercantilització de la 
natura, entesa com un agent més de l’activitat econòmica. A Catalunya, 
aquest tipus d’organitzacions han tingut una importància fonamental en el 
desenvolupament de la conscienciació ecològica a causa del seu caràcter 
reivindicatiu, l’acció directa, la denúncia dels abusos sobre l’entorn natural 
i el fet de plantejar alternatives de canvi de model econòmic, de consum i 
social.  

 
La dècada dels anys 90 del segle XX es caracteritza per una progressiva 
institucionalització del moviment ecologista català. Els partits polítics van recollir part 
de les seves propostes i les institucions públiques (principalment de la UE) van adoptar 
polítiques orientades a corregir els problemes ambientals, en part per la insostenible 
situació ambiental i, en part, per la pressió reivindicativa de les organitzacions 
ecologistes. La institucionalització i politització del moviment ecologista ha estat fruit 
d’un llarg procés en que aquest s’ha vist obligat a ampliar el seu camp d’acció integrant 
els àmbits econòmics i socials amb les directament ambientals, sense deixar de banda la 
seva tasca reivindicativa i mobilitzadora i que marcarà una fase de redefinició dels seus 
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objectius caracteritzada per una dualitat en els seus plantejaments: integrar-se en el 
sistema polític o aprofundir en la crítica de les polítiques ambientals “oficials” 
plantejant un canvi de model social i econòmic.  
 

• El paper dels moviments socials en la recerca d’un model alternatiu 
 
Els moviments socials a Catalunya han tingut un paper fonamental en la mobilització de 
masses enfront els efectes que el model de creixement econòmic ha provocat en el medi 
urbà i rural, el sistema de valors d’identitat sexual imperant, les desigualtats socials i el 
paper de l’exèrcit a la societat. Els principals moviments socials que han contribuït en la 
construcció d’identitats col·lectives i de valors alternatius i que han tingut una relació 
directa amb les propostes del moviment ecologista són: el moviment veïnal, el 
moviment feminista, el moviment per la pau i els moviments de resistència global. 
 
El moviment veïnal sorgeix en el context del cicle de mobilitzacions socials i polítiques 
de principis dels anys 60 del segle XX en un moment de fort creixement de la 
immigració que havia de cobrir la forta demanda de mà d’obra a Catalunya i en un 
període d’un creixement urbà que va contribuir a la configuració d’un model caòtic de 
creixement sense cap tipus de planificació urbanística que afavoria les desigualtats 
socials. Les principals reivindicacions del moviment veïnal interrelacionaven aspectes 
socials, econòmics, culturals, ambientals i socials i es centraven en l’escassetat 
d’infraestructures (clavegueres, enllumenat, pavimentació de carrers, problemes 
sanitaris, dispensaris, escoles nocturnes, dèficit d’espais culturals...). A partir de la 
dècada dels anys 70 del segle XX es van intensificar les mobilitzacions veïnals 
orientades a protestar contra l’especulació urbanística, el model d’infraestructures i la 
falta de zones verdes als barris. La relació entre l’ecologisme i els moviments veïnals es 
va intensificar a partir de la dècada dels anys 90 del segle XX quan aquests s’integren 
en les mobilitzacions relacionades amb les protestes enfront les actuacions contra el 
medi que afecten als nuclis habitats com ara la construcció d’infraestructures viàries, 
d’incineradores, contaminació ambiental, destrucció de les zones verdes... Les 
reivindicacions del moviment veïnal plantejaven la necessitat un model de ciutat 
alternatiu que tingués en compte les necessitats de la població i potenciés la seva 
intervenció en els processos de decisió de disseny de les polítiques urbanístiques. 
 
El feminisme i l’ecologisme a Catalunya es relacionen des d’una doble perspectiva: per 
una banda, mitjançant la reivindicació ecologista de les dones enfront el model de 
consum globalitzat i contra l’exposició als productes tòxics que afecten la salut de la 
població; i d’altra banda, les aliances entre feminisme i ecologisme també es centren en 
l’aportació discursiva crítica que ambdós moviments socials plantegen respecte a les 
estructures de dominació social que representa el capitalisme i la incorporació de 
propostes de justícia social enfront al model antropocèntric dominant. Des del 
moviment feminista es planteja la necessitat que les dones tinguin un major 
protagonisme en les polítiques culturals i socials a través de la vinculació de les 
polítiques ambientals i les polítiques de gènere. Per aconseguir aquest objectiu cal un 
canvi de valors a la societat que haurien de significar una presa de consciència sobre el 
valor de les pràctiques de la cura i el reconeixement de l’altre que estan directament 
relacionades en tenir cura de la natura i dels éssers vius, així com una nova economia de 
producció i treball verd basat en un model de consum domèstic ambientalment 
responsable i de proximitat. El model d’acció reivindicativa desenvolupat pel feminisme 
a Catalunya s’ha configurat en una estructura de xarxa que manté l’autonomia de cada 
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grup i que ha facilitat l’enllaç amb la resta de moviments socials com ara el moviment 
per la pau, el moviment veïnal, el moviment de resistència global i l’ecologisme.  
 
El moviment per la Pau a Catalunya està estretament relacionat amb el concepte de la 
no violència que han desenvolupat persones que majoritàriament no formaven part de 
partits i organitzacions polítiques i que tenen un cert un paral·lelisme amb els 
protagonistes del moviment ecologista ja que estaven composades per multitud de grups 
i persones de diferents tendències polítiques i de divers grau de compromís (cristians, 
llibertaris, comunistes...). La creació el 1977 del Moviment d’Objecció de Consciència 
(MOC) va facilitar la conversió del moviment per la Pau en un moviment més ampli i 
plural a l’entorn dels diversos grups que s’oposaven als perills de la guerra nuclear 
provocats per l’entrada d’Espanya l’OTAN i el manteniment de les bases nord-
americanes. A partir de mitjans de la dècada dels anys 80 del segle XX es produeix un 
augment de les activitats reivindicatives enfront el desarmament en la lluita enfront 
l’energia nuclear, així com la creació de noves estructures de coordinació dels grups 
existents que varen enfortir el teixit social pacifista i que van servir de base per les 
posteriors mobilitzacions contra la participació d’Espanya a la guerra del Golf (1990-
1991). El moviment per la Pau va col·laborar en l’organització d’una sèrie de 
mobilitzacions i manifestacions antinuclears que van comptar amb el recolzament del la 
Coordinadora d’Ajuntaments per una Moratòria Nuclear (CAMON) que tenien com a 
objectiu la paralització del Pla Energètic Nacional (PEN) i alertar del perill de les 
centrals nuclears i la utilització de l’urani radioactiu i dels transports radioactius. A 
partir dels anys 90 del segle XX, amb la fi de la guerra freda, les guerres dels Balcans i 
la del Golf la lluita reivindicativa del moviment per la Pau es va centrar en l’oposició al 
anomenat “cicle de l’urani”, la base sobre la qual es fonamenta la carrera d’armaments 
nuclears.  
 
Els moviments de resistència global han experimentat un fort creixement a partir de 
principis del segle XX a l’entorn de les mobilitzacions contra els efectes de la 
globalització econòmica. Mitjançant la utilització de les xarxes socials a internet 
plantejaran alternatives des de la perspectiva teòrica, l’acció directa i el 
desenvolupament de projectes d’experimentació social. Tindran una influència 
fonamental en l’organització de les campanyes com ara la Consulta social per l’abolició 
del deute extern, en les plataformes contra la desfilada militar, campanyes contra el BM, 
contra l’Europa del Capital o contra la Guerra. Aquests moviments socials han 
canalitzat les demandes d’espais de participació aliens al món partidari i institucional 
que han trobat en l’acció col·lectiva un mitjà per comunicar i transmetre demandes, 
establir complicitats amb d’altres moviments internacionals, construir una identitat 
pròpia entre els seus membres i desafiar les autoritats. En funció dels seus objectius i 
mecanismes d’actuació es poden classificar de la següent forma: 
 

- Moviments de coordinació de resistències globals i d’acció directa: són 
organitzacions sorgides a partir de les mobilitzacions enfront el procés de 
globalització capitalista que sorgeixen arreu del món a finals del segle XX 
amb l’objectiu de crear espais de resistència i mobilització, de formació i 
sensibilització enfront les desigualtats socials, de plantejament de propostes 
alternatives i de coordinació de les diferents accions reivindicatives i de 
protesta que sorgeixen a Catalunya.  

- Organitzacions que plantegen propostes innovadores des de l’àmbit social i 
ecològic: són entitats que des de la perspectiva teòrica tenen com a objectiu 



El procés d’inserció de l’ecologisme a la societat catalana 
 

 474 

suscitar millores socials des de l’economia crítica i alternativa, consum 
responsable, noves formes de redistribució de la renda (Renda Bàsica), 
nous sistemes impositius (Taxa Tobin), creació de nous models de 
participació i recerca de propostes d’organització ambiental. 

- Centres de Recerca sobre consum responsable i solidari: es dediquen a la 
recerca i l’anàlisi sobre el model de consum imperant i de les possibles 
alternatives que es poden plantejar des dels moviments socials com ara 
projectes orientats a defensar una agricultura que desenvolupi el concepte 
de sobirania alimentària en el seu model de producció o campanyes per 
promoure la sensibilització i mobilització per promoure el comerç just. 

- Banca Ètica i finançament solidari: tenen com a objectiu sensibilitzar a la 
població sobre la necessitat de que la societat pregui consciencia de que pot 
estar invertint els seus diners en activitats que poden estar en contra de les 
seves conviccions ètiques. Conjuntament a les activitats de sensibilització 
poden finançar projectes cooperatius, autogestionats i d’interès social. 

- Noves formes d’organització social: promouen la implementació d’aquelles 
propostes socialment innovadores que signifiquen un canvi progressiu de 
model de consum o d’intercanvi de serveis com ara les Xarxes 
d’Intercanvis de Béns i Serveis. 

- Empreses i xarxes d’economia social i alternativa: tenen com a objectiu la 
creació i desenvolupament d’un model alternatiu a les empreses 
d’economia mercantilista a través d’un model d’organització democràtica i 
participativa de caràcter assembleari que tingui en compte les necessitats de 
la col·lectivitat i el manteniment dels ecosistemes. 

- Cooperatives de producció i consum ecològica: sorgeixen en un context de 
conscienciació i sensibilització a l’entorn de la importància del consum i 
les seves implicacions socials, ambientals, econòmiques i culturals. 
Proposen la transformació dels valors imperants del consumisme i la 
promoció del canvi d’hàbits de consum basats en la responsabilitat 
ecològica. 

- Comunitats d’aprenentatge alternatiu: són comunitats de persones que a 
nivell local (tant urbà com rural) s’organitzen per desenvolupar un projecte 
educatiu integral i global basat en el concepte d’ensenyament i 
aprenentatge al llarg de la vida en funció de les necessitats i les possibilitats 
específiques de cada comunitat. Comparteix elements de l’educació 
comunitària i dels moviments d’educació popular que poden utilitzar 
mecanismes de troc com alternativa a la mercantilització de la cultura. 

- Edició i distribució de materials i publicacions relacionades amb els 
moviments socials i l’ecologia: són projectes editorials, d’edició gràfica i 
distribució de publicacions que a través d’una estructura organitzativa 
assembleària o de cooperativa han creat una infraestructura orientada a 
l’edició de llibres i revistes que serveixi de guia als moviments socials i que 
fomenti la iniciativa pròpia de l’edició o reedició de publicacions amb 
temàtiques que generalment no tenen sortida comercial en les grans 
editorials mercantils. 

- Recopilació i difusió d’informació dels moviments socials a les xarxes 
socials: el seu objectiu és oferir un espai informatiu actualitzat a les xarxes 
socials que permeti facilitar l’accés a la informació que necessiten els 
moviments socials per desenvolupar la seva tasca mobilitzadora. 
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- Espais lliures i autogestionats d’accés a internet: són estructures 
independents de les empreses comercials d’accés a internet que promouen 
el programari lliure i la utilització de la xarxa per part dels moviments 
socials i les organitzacions no lucratives per donar a conèixer les seves 
activitats i propostes. 

- Altres mitjans de contrainformació (ràdios lliures i publicacions 
periòdiques): són mitjans de comunicació no institucionals ni comercials 
gestionades per col·lectius de persones o associacions sense afany de lucre 
que tenen com a objectius l’experimentació de noves formes comunicatives 
i la introducció de continguts no tractats o tractats de forma marginal per 
part dels mitjans de comunicació comercials.  

 
Les mobilitzacions territorials del moviment ecologista a Catalunya 
El procés de desencadenament dels conflictes ambientals obeeixen a una lògica de 
reacció local davant la intervenció exterior i es caracteritza per un caràcter marcadament 
indentitari que a Catalunya pren formes molt variades: conflictes provocats per un 
projecte, actuació o esdeveniment que sol ser de procedència forana, en el qual 
intervenen agents molt dispersos i que són fruit de decisions empresarials o 
administratives que són enteses com una amenaça per la qualitat de vida local, per al 
medi ambient, pel paisatge, pels recursos naturals, per la seguretat o per al patrimoni; i 
conflictes derivats de l’oposició a polítiques de remodelació o obres públiques, que 
provoquen incerteses paisatgístiques, ambientals, de salut... Acostumen a ser conflictes 
que tendeixen a eixamplar-se per abastar un conjunt de municipis, comarques i, a 
vegades, territoris més extensos. 
 
Les mobilitzacions i accions reivindicatives es desenvolupen a través de diversos 
mecanismes d’oposició que inclouen activitats de conscienciació ambiental com ara: 
plataformes ciutadanes, que es doten d’una organització específica de caràcter puntual 
impulsades per persones o col·lectius afectats; publicació de manifestos reivindicatius; 
recollida de signatures; acció col·lectiva contenciosa, com els actes de boicot a plens 
dels ajuntaments o a les visites de representants de partits polític o administracions 
públiques o els plets contra les administracions públiques; organització de consultes 
populars; organització de jornades i congressos; i creació de comissions d’activitats i de 
conscienciació ambiental.  
 
Les mobilitzacions del moviment ecologista enfront dels interessos de les grans 
empreses i les polítiques públiques es poden estructurar en 6 grans fronts reivindicatius: 
la qüestió energètica, la industrialització contaminant, la construcció de línies 
elèctriques, la gestió de residus, el problema de l’aigua i l’explotació del territori i dels 
recursos naturals: 
 

• La qüestió energètica 
 
A Catalunya les administracions públiques han apostat per un model energètic basat en 
l’energia nuclear. Un model que s’ha caracteritzat per una fora dependència del capital 
estranger i per la seva falta de seguretat que ha provocat una gran quantitat d’incidents i 
parades no programades que han posat en dubte les mesures de seguretat impulsades des 
de les administracions públiques i les empreses que gestionen les centrals nuclears. La 
lluita reivindicativa antinuclear organitzada a Catalunya s’ha desenvolupat des d’una 
doble perspectiva: mobilitzacions organitzades a nivell del territori català conjuntament 
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amb diverses entitats d’abast nacional i una sèrie de mobilitzacions de caràcter local, 
principalment a les comarques de Tarragona i Girona. Les primeres mobilitzacions 
contra l’energia nuclear sorgeixen de la voluntat popular des de les mateixes comarques 
que es van veure afectades per la seva implementació davant la constatació de les 
conseqüències negatives pel medi i l’agricultura de la zona. Són mobilitzacions de 
caràcter local que tenen com a objectiu la revisió dels reactors i la celebració d’un 
referèndum local per decidir la seva aprovació i que comptaran amb la col·laboració 
d’altres grups ecologistes. Progressivament aconseguiran que les mobilitzacions 
s’entenguin a altes poblacions d’arreu de Catalunya i s’hi vinculin partits polítics 
d’esquerra i independentistes. A finals dels anys 70 i principis dels 80 del segle XX el 
moviment de protesta contra l’energia nuclear comença a crear estructures de segon 
nivell mitjançant coordinadores i plataformes amb l’objectiu d’unificar esforços i tenir 
una més grans presència territorial i, al mateix temps, aconseguir la implicació dels 
científics a través de l’elaboració d’estudis d’inviabilitat de l’energia nuclear a través de 
les universitats i grups de recerca alternatius. A partir dels anys 90 del segle XX la lluita 
antinuclear es centra en dos grans fronts: la continuïtat de la lluita reivindicativa local i 
l’oposició contra les administracions públiques, representades pel Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN) i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya; i, 
d’altra banda, des d’un plantejament pacifista, en el desenvolupament de diverses 
campanyes denunciant la utilització de l’energia nuclear amb finalitats bèl·liques. A 
partir del segle XX el moviment de protesta antinuclear s’orienta cap a la demanda d’un 
nou model energètic per Catalunya que aposti per les energies renovables i per 
l’elaboració d’una estratègia gradual de tancament de les nuclears catalanes, així com la 
necessitat de que les organitzacions ecologistes tinguessin un paper més actiu en la 
presa de decisions en la definició de la política energètica. Els diversos incidents 
produïts a les centrals nuclears de Vandellós i Ascó al llarg de 2004 i 2005 van provocar 
la intensificació de les accions puntuals de protesta i que els ajuntaments de la zona de 
Tarragona s’agrupessin a l’entorn de l’Agrupació de Municipis Afectats per Centrals 
Nuclears (AMAC) i iniciessin accions legals per demanar el seu tancament. 
 
Les mobilitzacions enfront d’altres fonts d’energia com ara el gas natural i l’energia 
tèrmica es desenvolupen en un context en el que des de les administracions públiques es 
defensava que el gas natural s’havia de convertir en una alternativa al petroli. En el PEN 
1978-1979 s’establien com a objectius prioritaris la consolidació, l’ampliació i el 
perfeccionament de la infraestructura necessària per potenciar la xarxa de gasoductes, 
dipòsits d’emmagatzematge i de distribució industrial i domèstica. El Pla Energètic de 
Catalunya (PEC) en l’horitzó de l’any 2010 pretén donar resposta a la necessitat 
d’augmentar la capacitat de regasificació de la planta situada a Barcelona, augmentar la 
capacitat de compressió dels gasoductes de la xarxa bàsica situats a l’Arboç i Tivissa i 
construir el gasoducte França-Barcelona, una planta d’emmagatzematge a Riudoms i 
l’augment de la xarxa de transport secundària a través de la construcció de 8 gasoductes 
arreu del territori català. La centrals tèrmiques han estat motiu de mobilitzacions i de 
denúncies per part del moviment ecologista a causa de l’elevat grau de contaminació i 
del risc potencial que significa un model de generació d’energia basat en la utilització 
de combustibles fòssils, amb les conseqüències ambientals que comporta: augment de la 
temperatura ambiental que afecten al microclima local, emissió de diòxid de carboni, 
metalls pesants, contaminació de les aigües, emissió de gasos que afavoreixen l’efecte 
hivernacle... Les mobilitzacions ecologistes enfront la creació de grans infraestructures 
de distribució de gas van començar a principis de la dècada dels anys 70 del segle XX a 
les comarques de Tarragona davant el fet que la implementació d’aquest model 
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energètic implicava la conversió de zones agrícoles tradicionals en zones industrials. 
Aquestes mobilitzacions es van caracteritzar per la diversitat d’accions: reivindicacions 
puntuals en el mateix territori on es plantejava la construcció de les infraestructures 
objecte de denúncia, activitats de protesta que traslladaven l’acció a les capitals on es 
prenien les decisions polítiques, la diversitat temàtica de les mobilitzacions (incorporant 
en el cas de les organitzacions de Tarragona la problemàtica nuclear i la hidrològica) i la 
implicació dels ajuntaments afectats mitjançant la presentació d’al·legacions als 
projectes presentats per les empreses del sector de l’energia. La mobilització ecologista 
es va estendre a d’altres territoris en els que es plantejaven la construcció de noves 
centrals tèrmiques de cicle combinat de Gas Natural com ara les de Barcelona i Sant 
Adrià del Besòs. A banda de les mobilitzacions de protesta promogudes pel moviment 
ecologista i pels ajuntaments afectats per la construcció de noves infraestructures 
energètiques s’han desenvolupat altres estratègies d’oposició com ara la creació de 
comissions de seguiment en col·laboració amb els ajuntaments implicats, la Generalitat 
de Catalunya i les empreses del sector energètic que presentaven els projectes, demanda 
de processos de participació ciutadana en al presa de decisions ambientals, o mitjançant 
les denúncies judicials que demanaven la seva paralització.  
  

• La industrialització contaminant: Petroquímica de Tarragona 
 
La instal·lació de la indústria petroquímica a Tarragona entre 1965 i 1967 es va 
justificar per la necessitat de desenvolupament industrial de la zona, per la proximitat a 
les plantes químiques de transformació de Barcelona i per una oferta abundant de sòl 
industrial per part de l’Ajuntament de Tarragona. A partir dels anys 70 del segle XX es 
produeix el creixement del complex petroquímic a través de la Empresa Nacional de 
Petróleo (EMPETROL) que construeix una refineria a la Pobla de Mafumet que s’unia, 
mitjançant una sèrie de canonades a través de la vall del riu Francolí, amb el complex de 
la costa i s’estenia fins els termes municipals de Vila-seca i Reus. El 1978 amb l’inici de 
la producció es completava el complex que es va tancar amb les ampliacions dels anys 
80 i 90 del segle XX de les refineries de Repsol i BASF, així com la de la planta de 
Shell (1990). La instal·lació de la nova refineria va provocar la resistència inicial de la 
població local a causa dels impactes ambientals, pesquers, agrícoles i turístics que 
havien de revertir negativament a les comarques afectades. Malgrat que el sector turístic 
s’hi va oposar en un principi, finalment es va considerar que ambdues activitats eren 
compatibles ja que significava una important millora per l’activitat econòmica de la 
zona. Els resultats de la pervivència dels dos models econòmics ha consolidat un model 
econòmic basat en la intensificació de la utilització del sòl amb unes conseqüències 
molt negatives per la qualitat ambiental i paisatgística així com la percepció 
d’inseguretat que comporta la localització de la indústria química en espais residencials 
i turístics. 
 
La concentració petroquímica a Tarragona ha ocasionat diversos episodis de 
contaminació: fuites de productes tòxics, vessaments al mar de cru per part dels 
petroliers, incendis, núvols tòxics, atemptats terroristes..., que van provocar la 
mobilització ecologista enfront els efectes nocius per la salut de la població. El 
moviment d’oposició a la indústria química de Tarragona ha desenvolupat diverses 
accions mitjançant l’elaboració d’informes que denunciaven el funcionament irregular 
de les plantes químiques i els efectes nocius per la salut de la població, presentació 
d’al·legacions al Pla director de la indústria i turisme de Tarragona, petició de 
realització d’auditories ambientals, protecció dels espais naturals propers a les 
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indústries, creació de plataformes per oposar-se a les noves extraccions petrolieres de 
REPSOL a la costa de Tarragona (2009) i accions reivindicatives puntuals (organització 
de jornades, trobades, manifestacions...).  
 

• Les mobilitzacions enfront les línies elèctriques  
 
El sector elèctric ha estat un dels elements clau en la consolidació del model econòmic i 
industrial català necessitat d’una xarxa elèctrica que s’adaptés a les necessitats creixents 
de la indústria i assegurés la garantia d’eficiència i qualitat de l’abastament del mercat. 
Catalunya es caracteritza per disposar d’unes zones de producció elèctrica i d’altres de 
gran consum elèctric que no coincideixen geogràficament i en que les grans zones 
productores es troben en indrets generalment allunyats dels grans centres de consum: 
zona central de les comarques de Tarragona, on es troben el tres grups nuclears 
actualment en servei a Catalunya, dos Ascó i un a Vandellós, que aprofiten la capacitat 
de refrigeració del riu Ebre i del mar; la zona litoral de Catalunya, on es situen la 
majoria de les centrals tèrmiques convencionals en servei, situades a la costa per 
aprofitar la capacitat de refrigeració del ma i la seva proximitat a la xarxa de gas natura; 
i la zona del Pirineu lleidatà, on es concentra la major part dels aprofitaments hidràulics 
de Catalunya. La separació entre grans zones de producció i consum d’energia elèctrica 
ha fet necessària l’existència d’una xarxa de línies elèctriques que les connecti de forma 
eficient tenint en compte els condicionats que significa la gran extensió de la xarxa 
elèctrica i la necessitat de mantenir un nivell de tensió elevat. L’increment de la 
demanda de consum d’energia principalment a càrrec del sector industrial ha impulsat 
per part de la Generalitat de Catalunya el desenvolupament d’una política d’ampliació 
de les xarxes elèctriques, afavorit per un context europeu que aposta per la necessitat 
d’incrementar les interconnexions dels sistemes elèctric i del gas peninsulars amb 
Europa, via Catalunya, per tal d’integrar-se plenament en el liberalitzat mercat interior 
europeu de l’energia i, al mateix temps, fer front a les necessitats energètiques de les 
noves infraestructures que s’havien de desenvolupar a Catalunya entre el 2005 i el 2010.  
 
Els quatre grans focus de mobilització ecologista enfront la construcció de línies 
elèctriques a Catalunya han estat: la línia elèctrica de les Gavarres, la línia de molt alta 
tensió (MAT) Sentmenat-Bescanó-Baixàs, la línia elèctrica Serinyà-Santa Llogaia 
d’Alguema i la MAT Penyalba-Isona. L’oposició a la construcció d’aquestes línies 
elèctriques s’ha caracteritzat per la interacció entre els diversos agents socials implicats 
en el procés de mobilitzacions contra la seva construcció: el moviment ecologista, la 
majoria d’ajuntaments i consells comarcals afectats, partits polítics, persones afectades 
per les expropiacions i el sector empresarial (industrial i turístic). Per part del moviment 
ecologista els arguments contraris als projectes s’han basat en l’impacte ambiental i 
territorial negatiu ja que en la majoria dels casos afectaven a espais naturals i 
patrimonials dels municipis afectats, així com pels efectes nocius que podien ocasionar 
a les persones. Les mobilitzacions ecologistes enfront la construcció de les línies 
elèctriques a Catalunya han tingut la capacitat que han tingut per coordinar l’acció 
reivindicativa entre les diverses plataformes catalanes i organitzacions ecologistes, tant 
locals com les que tenien un àmbit d’actuació territorial més ampli, així com per 
integrar les activitats reivindicatives d’organitzacions i ajuntaments de fora de 
Catalunya.  
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• Les mobilitzacions enfront la gestió de residus 
 
L’activitat industrial genera un volum important de residus que, en el cas de Catalunya, 
s’han concentrat principalment al llarg del primer cinturó industrial de Barcelona 
(Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès Occidental) i del Tarragonès. Malgrat que a partir 
dels anys 80 del segle XX es van desenvolupar diverses normatives orientades a regular 
les activitats relacionades amb la recollida, transport, eliminació i el reciclatge dels 
residus industrials, el moviment ecologista va denunciar que aquestes mesures no 
havien solucionat els problemes derivats de la falta de plantes de tractament i 
d’incineradores. A partir dels anys 90 del segle XX amb l’aplicació de la Llei de 
Residus Mínims (1993) i de la normativa de la UE es van establir una sèrie de mesures 
que pretenien afavorir la reducció de residus i estalviar la utilització de recursos, així 
com la fabricació de productes i materials de manera que un cop acabada la seva vida 
útil es pogués recuperar el material com a matèries primeres. Malgrat les disposicions 
legislatives i la tendència a aplicar criteris sostenibles orientats a la seva minimització, 
l’evolució de la generació de residus a nivell municipal ha mantingut la seva tendència a 
l’alça al llarg del període 1996-2008.  
 
La lluita reivindicativa del moviment ecologista davant la problemàtica dels residus 
industrials s’ha desenvolupat en dos grans eixos d’acció i conscienciació ambiental: 
l’oposició a la construcció d’incineradores i abocadors i la reducció en origen de la 
producció de deixalles. Les mobilitzacions ecologistes contra la proliferació 
d’abocadors i incineradores de residus s’han caracteritzat pel seu caràcter local i 
d’oposició mitjançant la creació de plataformes i coordinadores formades per 
organitzacions ecologistes, entitats locals diverses i els propis ajuntaments que van 
desenvolupar accions de protesta i accions judicials davant l’administració pública amb 
l’objectiu d’aturar la seva construcció o paralitzar el seu funcionament en els casos que 
s’havia iniciat la seva activitat. També han organitzat actes reivindicatius enfront els 
ajuntaments i administracions públiques implicades en el procés, així com la celebració 
d’assemblees impulsades per les plataformes i coordinadores on es feien públics 
manifestos reivindicatius i declaracions on es denunciava l’impacte ambiental i per salut 
i en els que es plantejaven alternatives a la seva construcció i enderrocament. Sovint 
aquestes plataformes i coordinadores es presentaven als plens dels ajuntaments on 
demanaven la clausura o l’aturada dels projectes de gestió de residus i comptaven amb 
el suport de partits polítics del mateix consistori. Alguns d’aquests actes informatius es 
desenvolupaven aprofitant fires, exposicions, festes majors..., i servien per recollir 
signatures per la seva posterior presentació a les administracions públiques o afegir-les 
als plecs de denúncia en les demandes judicials. Els arguments que justificaven les 
mobilitzacions de caràcter reivindicatiu es recollien dels estudis d’inviabilitat ambiental 
i social que aportaven les organitzacions ecologistes especialitzades en el tractament de 
residus, universitats i centres de recerca. 
 
El procés de mobilització ecologista per la reducció en origen de la producció de 
deixalles s’ha basat en la necessitat d’invertir la tendència en la producció de residus 
innecessaris per fer front a la proliferació d’abocadors i d’incineradores. La 
minimització de les deixalles ha estat l’eix fonamental de la seva reivindicació. També 
ha estat la d’impulsar una política de reutilització i, en els caos que no ha estat possible, 
la creació d’infraestructures pel reciclatge o l’eliminació de residus amb el menor 
impacte pel medi. Les propostes ecologistes rebutgen la producció excessiva i la creació 
de condicions més netes mitjançant el principi de que els residus s’han de tractar en 
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origen on es produeix. L’aprovació de la Llei Reguladora de Residus, impulsada a partir 
de la iniciativa del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) va permetre iniciar 
l’experiència pilot de recollida selectiva de deixalles en origen, anomenat “Residu 
Mínim”, que donava a aquesta organització ecologista atribucions en el disseny, 
implantació i desenvolupament de la gestió d’aquest projecte ambiental.  
 

• La problemàtica de l’aigua 
 
Aquest model productiu ha provocat una sobreexplotació dels recursos hídrics que s’ha 
vist reflectida en l’impacte que sobre els rius ha tingut l’activitat humana (obtenció 
d’energia, mitjà de transport, consum domèstic, utilització agrícola i industrial, 
explotació de recursos pesquers, activitats esportives i d’oci...). Les conseqüències 
d’aquest procés ha estat que la majoria dels rius han sofert greus episodis de 
contaminació degut a l’abocament incontrolat de residus urbans, industrials i agrícoles. 
La política de la Generalitat en matèria de la gestió de l’aigua ha tingut com a principal 
objectiu l’abastament a les zones de Catalunya amb necessitats elevades de recursos 
hídrics per la seva estructura poblacional, industrial i agrària: comarques de Tarragona, 
Costa Brava, Girona, Terres de Ponent, Barcelonès i comarques de l’entorn (Baix 
Llobregat, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental, Garraf, Alt Penedès i l’Anoia). 
La implementació de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) en la planificació i gestió de 
l’aigua a Catalunya el 2003 i el Pla d’acció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
2007-2010 significaran un canvi d’orientació de les polítiques tradicionals 
desenvolupades al llarg del segle XX i la progressiva implementació dels principis de 
sostenibilitat ambiental: gestió continua de la demanda, mitjançant polítiques d’estalvi i 
eficiència; la sostenibilitat econòmica, a través de l’adequació dels costos del cicle de 
l’aigua, tant dels costos de recurs com ambientals i de servei; i la sostenibilitat social, a 
base de promoure la participació ciutadana en la presa de decisions.  
 
Les primeres mobilitzacions contra les polítiques públiques de gestió de l’aigua 
sorgeixen al llarg de la primera meitat de la dècada dels anys 70 del segle XX com a 
reacció espontània de protesta als greus problemes ambientals generats per diverses 
empreses que aboquen els seus productes contaminats als principals rius de Catalunya 
sense cap tipus de control: Ter, Llobregat, Besòs, Segre... Aquestes mobilitzacions es 
caracteritzen per la progressiva coordinació entre les diverses entitats i organitzacions 
locals (associacions ecologistes, plataformes, coordinadores, sindicats, partits polítics, 
pagesos...) i la població local i es concreta mitjançant la realització de manifestacions, 
actes reivindicatius, manifestos, denúncies..., que tenen com a objectiu pressionar a les 
administracions públiques i donar a conèixer la situació de degradació ambiental. A 
mitjans dels anys 90 del segle XX les mobilitzacions ecologistes enfront les polítiques 
públiques de gestió de l’aigua evolucionen des d’un model de caire assembleari, que 
reacciona de forma espontània i poc estructurada davant els problemes ambientals, cap a 
un moviment més organitzat en que ja no tant sols es plantegen protestes puntuals de 
caràcter local, sinó que s’incorporen estudis i plans alternatius fonamentats en 
arguments científics. Al mateix temps les diverses entitats ecologistes locals s’agrupen a 
l’entorn de coordinadores i plataformes per tal de desenvolupar campanyes de 
sensibilització que ajudin a visualitzar per part de la població els problemes ambientals.  
  
Un dels fronts reivindicatius que han provocat un dels moviments d’oposició més 
importants per part del moviment ecologista ha estat el del transvasament de l’Ebre i el 
Pla Hidrològic Nacional (PHN). El projecte de transvasament de l’Ebre és un exemple 
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d’una política hidràulica de regulació de les aigües superficials que té els seus orígens a 
mitjans dels anys 60 del segle XX davant la necessitat de solucionar el problema 
d’abastiment d’aigua a les grans ciutats i es concreta, en una primera fase, en la 
construcció dels embassaments de Mequinensa i Riba-roja dedicades a la generació 
d’energia elèctrica i posteriorment a cobrir les necessitats de la indústria i les grans 
poblacions de la zona de Tarragona. Els principals objectius del PHN eren gestionar 
l’oferta d’aigua i satisfer les demandes futures i presents mitjançant el seu aprofitament 
racional sostenible, equilibrat i equitatiu, així com equilibrar el desenvolupament 
regional i sectorial afavorint la vertebració del territori a través d’una distribució justa 
de les disponibilitats de l’aigua, protegint la seva qualitat i l’estalvi en harmonia amb el 
medi. Segons el moviment ecologista la seva aprovació significa la consolidació d’un 
model de gestió de l’aigua en el que es prioritzen els aspectes econòmics i polítics per 
damunt dels ecològics i demogràfics i obrir la gestió de l’aigua al sector privat 
mitjançant la flexibilització del règim de concessions, de privatització dels recursos 
alternatius com les aigües residuals o dessalades i modificar el règim jurídic de les 
confederacions hidrogràfiques. Per part del moviment ecologista la crítica al PHN es 
centra en la seva incompatibilitat amb la conservació dels ecosistemes aquàtics, la no 
adequació per la qualitat ecològica de l’aigua, l’atemptat contra la conservació dels 
espais naturals de gran valor que signifiquen les infraestructures hidràuliques 
proposades pel Pla i la falta d’un estudi rigorós del seu impacte ambiental. Les 
mobilitzacions enfront el PHN es van organitzar en diverses línies d’actuació que 
inclouen diverses estratègies de coordinació entre els partits polítics, les institucions 
públiques i les entitats ambientals que s’oposaven al transvasament. Aquestes 
estratègies es van desenvolupar mitjançant acords de caire polític, accions judicials i 
mobilitzacions de caràcter reivindicatiu tant a nivell europeu, espanyol i català.  
 

• La crítica al model de planificació territorial de Catalunya 
 
A finals dels anys 70 del segle XX comença a prendre forma la necessitat de planificar 
el territori català amb l’objectiu de permetre establir i preveure la utilització del sòl i 
dels recursos naturals del país. Aquesta necessitat es planteja des de diversos sectors 
socials, econòmics i polítics, després d’una dècada marcada per les mobilitzacions 
populars contra les diferents actuacions i operacions urbanístiques i contra el procés de 
degradació de les condicions de vida d’una bona part de la població, de les ciutats i del 
territori en general. A finals dels anys 70 del segle XX la situació a Catalunya era 
extremadament desequilibrada a nivell territorial, fet que explica les lluites ecologistes 
que es van desenvolupar a les tres grans àrees més conflictives: comarques del 
Barcelonès i Àrea Metropolitana, Regió de l’Ebre i la franja muntanyenca del Pirineu i 
Pre-Pirineu. Davant aquesta situació, la Generalitat de Catalunya es planteja la 
necessitat de desenvolupar una nova organització del territori que equilibrés les 
desigualtats entre les diverses comarques de Catalunya i implementés un nou model que 
regulés el creixement econòmic. El creació del Pla Territorial General de Catalunya 
(PTGC) tenia com a objectius principals fomentar una distribució equilibrada del 
creixement econòmic i industrial i millorar els nivells de renda arreu del territori. La 
seva implementació va significar la consolidació d’una estratègia global que tenia 
prioritzava les dinàmiques de creixement de la població i l’ocupació del territori en 
funció dels interessos d’un entorn que potenciava a Catalunya com un espai adequat per 
atraure inversions econòmiques.  
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Des del moviment ecologista es va criticar l’estratègia global que plantejava el PTGC ja 
que es tractava d’un intent de mercantilitzar el territori i perpetuar el desequilibri 
territorial entre Barcelona i la resta de Catalunya ja que es considerava que no aportava 
cap nova idea de com hauria de ser la Catalunya del futur i es limitava a consolidar el 
model de creixement de les darreres dècades al no aportar cap proposta de caràcter 
ambiental que ajudés a reequilibrar el territori. Es denunciava la seva aposta per un 
model de planificació territorial que es basava en la creació d’infraestructures per 
millorar la connectivitat del territori amb l’objectiu d’assegurar la seva competitivitat en 
el context europeu i homogeneïtzar el país escurçant les distàncies, en lloc de 
desenvolupar un model territorial basat en l’autososteniment de les comarques menys 
accessibles. Les propostes d’infraestructures que havien de ser imprescindibles per 
assolir l’objectiu d’un equilibri territorial que fes més competitives les diverses 
comarques de Catalunya, que es recollien en els Plans Territorials Parcials (PTP), 
consideraven diversos àmbits d’actuació: infraestructures de transport, que incloïen 
xarxes de transport viàries i ferroviàries, grans centres de transport (ports, aeroports i 
centrals integrades de mercaderies), centrals integrades de mercaderies i zones 
logístiques; infraestructures dels serveis, que es basaven en la creació de grans xarxes 
hidràuliques i energètiques; i infraestructures de telecomunicacions. 
 

• Les mobilitzacions enfront les grans infraestructures de comunicació 
 
Els 3 grans fronts de mobilització del moviment ecologista contra el model de 
planificació territorial de Catalunya es van orientar enfront les grans infraestructures i 
les vies de comunicació, la construcció del Quart Cinturó, l’Eix Transversal i l’Eix Viari 
Vic-Olot per Bracons.  
 
Les mobilitzacions contra el model d’infraestructures viàries s’han basat en la denúncia 
de que aquestes provoquen un trencament del territori i del paisatge i potencien la 
primacia del transport privat en detriment del transport per ferrocarril. Les primeres 
mobilitzacions ecologistes es van centrar en l’oposició a la construcció de la xarxa 
d’autopistes que s’estaven desenvolupant a l’entorn de l’àrea metropolitana de 
Barcelona per, posteriorment, fer-se extensiva estendre a la construcció dels túnels que 
havien de comunicar l’àrea metropolitana de Barcelona amb les zones d’alta muntanya, 
que a finals dels anys 80 del segle XX es trobaven en una fase d’expansió turística. Des 
del moviment ecologista i col·legis professionals es va denunciar els interessos 
especulatius d’empreses privades de la construcció i financeres que amenaçaven a zones 
amb interès geològic, biològic i estètic principalment en els Pirineus i els Prepirineus a 
través de les ampliacions i urbanitzacions dels nuclis habitats i el traçat de carreteres 
noves o l’eixamplament de les ja existents.  
 
El Quart Cinturó es va plantejar des del del Pla de Carreteres com una autopista des 
d’Abrera fins a Mataró, passant per Terrassa, Sabadell i Granollers. Aquest projecte va 
comptar amb l’oposició dels grups ecologistes que es van articular a l’entorn de la 
“Campanya contra el Quart Cinturó” que va denunciar els efectes negatius que 
provocaria sobre el medi: pèrdua irreversible de la majoria dels espais agrícoles i 
forestals, fragmentació i substitució del bosc per la formació d’un nucli continu urbà, 
industrial que suposaria la fi d’una etapa agrícola i l’inici d’un nou model residencial i 
industrial que afavoriria l’especulació urbanística, desestructuració de les ciutats i 
pobles del Vallès i el Baix Llobregat i impactes ambientals que comportarien la pèrdua i 
desaparició d’espècies animals amenaçades i la modificació dels règims hídrics 
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superficials i subterranis. Les mobilitzacions enfront el Quart Cinturó s’han caracteritzat 
pel seu dinamisme reivindicatiu i per la diversitat d’accions desenvolupades: jornades 
de debat, campanyes de senyalització d’indrets amenaçats; simulacions de l’impacte 
sobre els camps, els boscos i els habitatges, presentació d’al·legacions al projecte; 
col·laboració del moviment ecologista amb els diversos ajuntaments en l’elaboració 
d’estudis i documents amb propostes alternatives... 
 
 L’Eix Transversal, inaugurat el 1997, tenia com a objectiu millorar les comunicacions 
de la Catalunya interior sense necessitat de passar per Barcelona. Les critiques 
ecologistes es van centrar al llarg del procés d’elaboració del projecte en els impactes 
que sobre el paisatge va significar la construcció dels túnels de la Vall de Bianya 
(Garrotxa) o la carretera Vic-Olot, que amb 6 túnels i 12 viaductes travessa les valls 
d’en Bas, del Fornés i el Parc Natural de la Garrotxa i per l’impacte que representava 
sobre els diversos espais naturals protegits com el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 
Milany, Santa Magdalena i Puigsalcam i sobre la plana agrícola de la Vall d’en Bas (a la 
Garrotxa). Les mobilitzacions contra l’eix Vic-Olot per Bracons es van organitzar a 
l’entorn de diverses estratègies d’actuació: acció jurídica, mitjançant la presentació 
d’al·legacions al projecte i la interposició de processos contenciosos administratius; 
activitats de sensibilització social, a través de la redacció de manifestos i activitats 
científiques; coordinació amb els partits polítics i administracions locals contraries al 
projecte; i accions de mobilització i protesta, amb l’objectiu d’aconseguir l’impacte 
mediàtic.  
 

• Les mobilitzacions contra la urbanització incontrolada 
 
L’excessiva concentració de les activitats industrials, comercials, residencials i 
turístiques en determinades zones del territori català que es va desenvolupar al llarg del 
procés d’urbanització incontrolada i l’especulació del sòl urbanitzable en el context de 
creixement econòmic dels anys 70 del segle XX ha afavorit la consolidació d’un model 
que es caracteritza per un procés continuat de centralització i d’expansió continuada que 
ha afectat de forma irreversible a comarques tant de l’àmbit urbà, del litoral i de les 
zones d’alta muntanya. En aquest àmbit les mobilitzacions ecologistes contra la 
urbanització de l’espai natural de Gallecs, la campanya Salvem l’Empordà i les 
mobilitzacions contra els plans de desenvolupament turístic de les zones d’alta 
muntanya han estat exemples d’un procés reivindicatiu que ha comptat amb la 
col·laboració dels diversos agents socials implicats en els efectes causats per 
l’explotació de les zones d’interès natural (moviments socials, pagesos, partits polítics, 
ajuntaments, associacions de veïns...).  
 
El projecte d’urbanització de l’espai natural de Gallecs, sorgeix a finals de la dècada 
dels anys 60 del segle XX davant la necessitat de crear espai urbanitzable i industrial 
per donar cabuda al progressiu creixement de la població i per facilitar la localització de 
noves empreses. Des del Ministerio de la Vivienda es van impulsar les Actuaciones 
Urbanísticas Urgentes (ACTUR) que en el cas de Gallecs pretenia, mitjançant 
l’expropiació de terrenys, la construcció d’habitatges i zones de serveis per donar 
cabuda a uns 130.000 habitants. Les mobilitzacions ecologistes contra el projecte 
d’urbanització va agrupar a l’entorn de la Comissió de Defensa de Gallecs (1977) a una 
cinquantena d’entitats i associacions del Vallès que van desenvolupar diverses accions 
reivindicatives: manifestacions, ocupació de masies abandonades, impugnació de 
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l’ACTUR, al·legacions per part dels ajuntaments, promoció d’espais de participació 
ciutadana, estudis alternatius per valorar la possible incorporació de Gallecs al PEIN... 
 

• Les mobilitzacions contra la massificació del turisme al litoral i les zones de 
muntanya 

 
La problemàtica ambiental de les zones costeres s’ha agreujat degut a la generalització 
del fenomen del turisme. L’especulació urbanística provocada per la necessitat de 
construir hotels i segones residències a l’entorn del litoral català per donar resposta a la 
creixent demanda turística ha estat molt perjudicial per l’ecosistema i ha afavorit la 
degradació del litoral català. El procés d’urbanització a l’Empordà es va consolidar de 
forma progressiva al llarg de les dècades dels anys 80 i 90 del segle XX, afectant als 
últims espais verges del litoral i a zones d’especial interès natural o social degut al 
creixement d’un nou tipus de turisme basat en urbanitzacions vinculades a camps de 
golf, hipòdroms i aeròdroms, requalificacions de terrenys per a ús industrial i els 
freqüents incompliments de la normativa de Parcs Naturals i urbanística. Els diversos 
plans sectorials portuaris impulsats per la Generalitat de Catalunya entre 1982 i 2007 
significaven l’aposta per l’ampliació dels ports existents i la creació de marines seques i 
altres estructures. La mobilització ecologista a l’Empordà a favor de la defensa del 
territori davant les agressions al medi provocades per l’urbanització incontrolada i la 
construcció de ports esportius es va centralitzar a través de la campanya “Salvem 
l’Empordà” que ha desenvolupat la seva activitat mobilitzadora mitjançant un procés de 
sensibilització ambiental a través de les següents actuacions que combinen 
reivindicacions de caire ambiental i social: habitatge social davant el model de segona 
residència, alternatives econòmiques locals enfront el model basat en l’expansió 
turística, recuperació del medi natural tradicional contra el creixement de les 
infraestructures turístiques i aprofundiment de la participació democràtica en la pressa 
de decisions ambientals. Les accions directes s’han basat en estratègies orientades a la 
sensibilització a la ciutadania, mitjançant activitats de formació i divulgació (cursos, 
conferències, recerca, excursions...); pressió política, a través de recursos legals i 
al·legacions als plans urbanístics; mobilitzacions (manifestacions, cadenes humanes, 
ocupacions d’espais afectats per problemes ambientals...); i la participació i intervenció 
en les polítiques territorials a l’Empordà.  
 
A les comarques de l’Alt Pirineu es va produir a finals de la dècada dels anys 70 del 
segle XX un replantejament de l’ordenació del territori que va afavorir el 
desenvolupament urbanístic i d’infraestructures de comunicació amb l’objectiu de 
promoure un model de creixement basat en el turisme d’alta muntanya amb l’objectiu 
de solucionar els greus problemes que les afectaven: aïllament dels grans centres, 
despoblament, privatització dels monopolis de les seves riqueses naturals (aigua, neu, 
boscos...). L’expansió del sector terciari, bàsicament centrat en el turisme, i la 
construcció d’habitatges va generar un augment natural de la població a les zones que es 
van especialitzar en el sector turístic, principalment a les comarques de la Cerdanya i la 
Vall d’Aran que han tingut un gran impacte en el paisatge i en els ecosistemes locals. 
Les mobilitzacions ecologistes contra el model de desenvolupament turístic de les zones 
d’alta muntanya a Catalunya ha tingut el seu màxim exponent reivindicatiu a l’entorn 
dels efectes que sobre el medi ha ocasionat l’aposta per part de les administracions 
públiques i les grans empreses constructores i turístiques per la construcció d’estacions 
d’esquí. Les mobilitzacions ecologistes contra les grans infraestructures turístiques a les 
zones d’alta muntanya s’han caracteritzat per la col·laboració entre les diverses 
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organitzacions i plataformes locals, les entitats d’arreu de Catalunya i les organitzacions 
excursionistes. Les accions reivindicatives i d’oposició als projectes es van orientar cap 
a l’àmbit jurídic (presentació d’al·legacions als projectes a la Generalitat de Catalunya, 
la Comissió Europea i denúncies a les empreses promotores), presentació de projectes 
alternatius als de les empreses, estudis universitaris de models de creixement econòmic 
alternatiu, caminades i manifestacions populars, i consultes a la població.  
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6. LA INSERCIÓ DE L’ECOLOGISME A LES POLÍTIQUES 
AMBIENTALS PÚBLIQUES DE CATALUNYA  
 
En els capítols anteriors s’ha analitzat el procés d’evolució històrica del moviment 
ecologista a Catalunya i la seva influència política i social en el desenvolupament de la 
conscienciació ambiental de la ciutadania, així com en l’impuls de l’acció reivindicativa 
dels moviments socials davant els greus problemes ecològics que pateix el territori 
català. Un moviment ecologista que s’ha nodrit de les diverses aportacions que els grans 
moviments socials, científics i polítics que es desenvolupen al llarg dels segles XIX i 
XX proposen per reconduir el ritme de destrucció continuat que pateix el medi i per 
introduir canvis econòmics, socials i polítics orientats a aconseguir una societat més 
integrada amb la Natura.  
 
El progressiu desenvolupament de la recerca ambiental a Catalunya aportarà al 
moviment ecologista els arguments necessaris per posar en dubte el model de 
creixement ecològicament negatiu que s’ha desenvolupat a Catalunya i servirà per 
plantejar a les administracions públiques propostes alternatives rigoroses científicament 
als problemes ambientals. Les aportacions de l’excursionisme i de l’escoltisme, així 
com de la tasca divulgativa de la Societat Catalana de Geografia influiran en el 
coneixement del territori per una part de la societat catalana i afavorirà de forma 
progressiva la conscienciació ambiental que fonamentarà les bases de l’ecologisme 
català. L’anarquisme, des de la perspectiva política, incidirà en la configuració de 
l’ecologisme a Catalunya a través de la seva oposició al model capitalista de societat, 
plantejant conceptes que seran clau en el pensament ecologista: descentralització, 
adaptació a l’entorn natural, participació democràtica...  
 
El moviment ecologista a Catalunya es configura des de mitjans del segle XX a partir 
d’un procés d’integració i col·laboració amb els nous moviments socials: moviment 
veïnal, feminisme, moviment per la pau i moviments de resistència global. Aquests 
aportaran la diversitat i la transversalitat que ha caracteritzat al moviment ecologista 
català i que tindrà la seva concreció en les mobilitzacions reivindicatives que es 
desenvolupen a partir de la dècada dels anys 60 del segle XX enfront de la greu situació 
de degradació ambiental que pateix Catalunya. Una degradació ambiental provocada per 
un model de creixement industrial i econòmic que es comença a configurar a partir de 
mitjans del segle XIX a Catalunya i que es caracteritzarà per la seva intensitat en 
l’explotació dels recursos naturals i per les desigualtats territorials que ha generat.  
 
Les mobilitzacions ecologistes que arreu del territori català es desenvolupen com a 
resposta a les agressions al medi per part d’un model de creixement ecològicament 
negatiu aportaran a l’ecologisme i a les administracions públiques part d’aquest bagatge 
comentat anteriorment: la diversitat dels agents socials mobilitzats (organitzacions 
ecologistes, associacions de veïns, universitats, científics, pagesos, partits polítics, 
sindicats...), la necessitat de fomentar la participació de la ciutadania en la presa de 
decisions ambientals, la integració dels aspectes socials en les polítiques ambientals, la 
necessitat d’un canvi de model econòmic menys competitiu i consumista...  
 
La política ambiental de la UE i els diversos tractats i convenis que plantegen un 
tractament global dels problemes ambientals, fruit de les cimeres internacionals en els 
que hi ha col·laborat el moviment ecologista, han tingut una gran incidència tant en el 
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mateix moviment ecologista com en les administracions públiques responsables de la 
gestió del medi. Catalunya desenvoluparà un model de polítiques ambientals públiques 
integrat en les polítiques ambientals europees i incorporarà gran part dels continguts i 
metodologies que sorgiran de les grans cimeres internacionals (Rio de Janeiro, Kioto, 
Aalborg...). D’altra banda, el moviment ecologista català, malgrat la seva posició crítica 
amb el model de desenvolupament sostenible plantejat des de la UE i d’algunes de les 
propostes sorgides en les cimeres i trobades internacionals sobre medi ambient, 
col·laborarà en la majoria dels processos participatius desenvolupats per part de les 
institucions que gestionen les polítiques ambientals públiques i formaran part dels seus 
organismes consultius.  
 
La influència del moviment ecologista ha estat fonamental en el disseny i aplicació de 
les polítiques ambientals públiques a Catalunya desenvolupades per la Generalitat de 
Catalunya, les diputacions i les administracions locals. En aquest capítol s’han recollit 
les que es consideren com a principals aportacions de l’ecologisme a les polítiques 
ambientals públiques que, de forma transversal, han contribuït, amb més o menys encert 
a la millora del medi ambient a Catalunya.  
  

- Enfocament global dels problemes ambientals mitjançant la incorporació de 
la legislació i les directrius elaborades per la UE, dels tractats i convenis 
internacionals ratificats per la majoria de governs i dels acords sorgits de 
les cimeres internacionals organitzades pel moviment ecologista.  

- Implementació de mecanismes de participació democràtica en la presa de 
decisions ambientals en els que s’ha implicat a la ciutadania, les 
administracions públiques i els agents socials (organitzacions no lucratives, 
empreses, universitats, partits polítics, sindicats...). 

- Aplicació de mesures que redueixin l’impacte que sobre els recursos 
naturals i la biodiversitat provoca el sistema econòmic i productiu actual.  

- Incorporació dels factors socials, econòmics i polítics a les polítiques 
ambientals, amb l’objectiu d’integrar la cohesió social en el 
desenvolupament d’una societat sostenible. 

- Necessitat de plantejar propostes de canvis en el model de producció i de 
consum per tal d’evitar que el creixement econòmic i industrial actual 
agreugi els problemes ambientals a nivell global.  

 
6.1 LA INFLUÈNCIA DE LA UNIÓ EUROPEA I DELS TRACTATS I 
CONVENIS INTERNACIONALS: UN ENFOCAMENT GLOBAL EN 
LA POLÍTICA AMBIENTAL A CATALUNYA  
 
Les directrius ambientals europees i els diversos tractats i convenis internacionals han 
tingut una influència directa en l’evolució dels diversos organismes que des de la 
Generalitat han implementat les polítiques de medi ambient a Catalunya i que, en funció 
del context polític, han tingut la següent estructura organitzativa:  
 

- 1991: Departament de Medi Ambient 
- 2003: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
- 2010: Dissolució del Departament de Medi Ambient i Habitatge i 

assignació de les polítiques ambientals a d’altres departaments  
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6.1.1 Adaptació de la política ambiental de la Generalitat de Catalunya al context 
internacional: competitivitat i sostenibilitat 
 
La política ambiental de la Generalitat de Catalunya ha estat fortament influenciada per 
la implementació i l’acompliment de la legislació europea i dels diferents Plans d’Acció 
de la Unió Europea en Matèria de Medi Ambient. Segons Tàbara (2006), la política de 
medi ambient a Catalunya és conseqüència d’un procés de descentralització de les 
competències ambientals des de l’estat espanyol a les comunitats autònomes i d’una 
progressiva adopció de les polítiques ambientals i de sostenibilitat, principalment a 
través de la assimilació de directives comunitàries a partir de la integració d’Espanya a 
la UE (1986).  
 
El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, des de la seva creació 
el 1991,669 va tenir com un dels seus objectius prioritaris l’adaptació en les seves 
estratègies d’actuació l’adequació a les polítiques comunitàries i a les directrius que 
definien les cimeres internacionals que plantejaven un enfocament global de la 
problemàtica ambiental (Figura 46), com ara la Cimera de les Nacions Unides sobre 
Medi Ambient i Desenvolupament (1992), la Cimera de Johannesburg (2002) o la 
incorporació de les estratègies de desenvolupament sostenible definides per la Cimera 
Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles, que va promoure la Carta d’Aalborg (1994) en 
les que hi va participar activament. Aquests compromisos van tenir una forta 
repercussió a escala local, tal i com demostren l’elevat nombre d’agendes 21 
implementades a Catalunya mitjançant el suport donat per la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat, impulsada per la Diputació de Barcelona i, posteriorment, pel 
CILMA i les Diputacions de Girona, Tarragona i Lleida (Generalitat de Catalunya, 
2010).  
 
Des de la perspectiva política, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006670 recull en 
el seu preàmbul que Catalunya participa en la construcció del projecte polític de la UE, 
“així com que és el seu espai polític i geogràfic de referència i incorpora els seus valors, 
principis i obligacions que se’n deriven del fet de formar-ne part” (article 2 del seu títol 
preliminar). Aquest marc de referència polític de la UE es basa en els aspectes 
ambientals recollits en el Sisè Programa d’Acció de la Unió Europea en Matèria de 
Medi Ambient (2001-2010) i es concreten en els articles 27 (“Drets i deures amb la 
relació al medi ambient”) i 46 (“Medi ambient, desenvolupament sostenible i equilibri 
territorial”) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006.  
 
  

                                                 
669 Llei 4/1991, de 22 de març, de creació del Departament de Medi Ambient: 
 http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l4-1991.html (consulta 09/03/2012).  
670 Estatut d’Autonomia de Catalunya 2006: 
http://www.parlament.cat/porteso/estatut/eac_ca_20061116.pdf (consulta 20/05/2012).  
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Figura 46: Principals compromisos internacionals que han influenciat en les 
polítiques ambientals a Catalunya 
 
1972 
 

Estocolm Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà. Els 
límits del creixement (Club de Roma) 

 
1987 
 

Nova York Informe Brundtland de la Comissió Mundial per al Medi Ambient i 
Desenvolupament (creada el 1993) 

 
1992 
 

Rio de Janeiro Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el 
Desenvolupament Cimera de la Terra 

 
1994 Aalborg Carta d’Aalborg. Agenda 21 local  

 
2001 Göteborg Estratègia europea de desenvolupament sostenible (EDSE)  

 
2002 
 

Johannesburg Cimera Mundial de Desenvolupament Sostenible Cimera Rio+10 
 

2006 
 

Brussel·les 1ª revisió de l’Estratègia europea de desenvolupament sostenible 

2009 
 

Brussel·les 2ª revisió de l’Estratègia europea de desenvolupament sostenible 

 
Font: Generalitat de Catalunya (2010:5) 
 
L’adaptació al context internacional va significar la progressiva redefinició de 
l’estructura del Departament de Medi Ambient, com el que es va produir el 2003, 
mitjançant el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i 
determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’administració de la 
Generalitat de Catalunya, en el que el Departament de Medi Ambient canvia de nom i 
passa a denominar-se Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH).671 A partir 
de la nova estructura organitzativa del Departament s’integren en una única 
responsabilitat política i administrativa el disseny, l’execució i l’avaluació de les 
polítiques ambientals i d’habitatge. Aquesta decisió significarà que el Departament 
assumia un paper més actiu en les competències en l’àmbit de la qualitat i planificació 
ambiental, aigua, boscos, biodiversitat i protecció de medi natural, activitats 
cinegètiques, i pesca continental, residus, servei meteorològic, habitatge i promoció i 
gestió del patrimoni d’habitatge i impuls de les energies renovables (Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, 2009). Aquest canvi significa un increment de les funcions 
del Departament respecte a les que tenia assignades des de la seva fundació (formulació 
dels plans territorials sectorials, planificació i gestió dels residus sòlids i de tractament 
de les aigües residuals i la formulació i gestió dels plans i programes sobre protecció del 
medi ambient atmosfèric), més en la línia del Sisè Programa d’Acció de la Unió 
Europea en Matèria de Medi Ambient (2001-2010): el futur a les nostres mans i 
l’Estratègia de desenvolupament sostenible de la UE presentada en la Cimera de 
Göteborg de 2001.  
 

                                                 
671 Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: 
 http://www.upf.edu/sintesi/2003/dd296.htm (consultat 09/03/2012).  
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La política ambiental del DMAH va incorporar les reformes estructurals que plantejava 
el Sisè Programa que tenien com a eixos prioritaris la pobresa, l’energia, el medi 
ambient i la recerca i innovació per l’impuls del creixement i l’ocupació a la UE. La 
revisió de l’Estratègia de Lisboa (2005) i de l’Estratègia Europea de Desenvolupament 
Sostenible (EDSE) de 2006, mantenien el principi fonamental de garantir la integració 
del desenvolupament sostenible en el conjunt de les polítiques europees. Com a regió 
emmarcada en l’objectiu de competitivitat regional i ocupació, Catalunya va establir pel 
període 2007-2013 a través del Programa Operatiu FEDER,672 quatre grans objectius 
per fomentar el seu creixement i reforçar la seva convergència amb la resta de la UE, 
incorporant el desenvolupament sostenible com a factor vertebrador d’aquestes 
polítiques econòmiques expansives:  
 

- Millora de les condicions de competitivitat de l’economia catalana, 
mitjançant el suport a la iniciativa empresarial, incrementar la inversió en 
R+I+D i la utilització de les noves tecnologies. 

- Afavorir la sostenibilitat del desenvolupament, per assolir un creixement 
respectuós amb el medi ambient i la biodiversitat a través de la potenciació 
de les energies renovables. 

- Millorar l’accessibilitat i la connectivitat de les seves xarxes de transport i 
comunicacions com element clau pel seu creixement econòmic. 

- Impulsar el desenvolupament local i urbà amb l’increment els serveis de les 
poblacions en expansió.  

 
El Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013 preveia una sèrie d’impactes 
negatius sobre el medi que havien de ser minimitzades mitjançant mesures correctores. 
Aquests impactes negatius, que es compensaven pels beneficis que significaven per la 
població i l’estructura econòmica (qualitat de vida i ocupació), es produïen en els 
següents àmbits d’actuació: 
 

- Actuacions per la creació i equipament de grans instal·lacions científiques i 
tecnològiques: impactes negatius en hidrologia, vegetació, fauna, paisatge, 
espais naturals, residus i comunicació. 

- Desenvolupament de nous instruments per atraure empreses globals i 
impulsar el sector de la creativitat: impactes negatius en la utilització del 
sòl (urbanització), consum d’energia final i generació de residus. 

- Accessibilitat a xarxes i serveis de transport: impacte negatiu lleu en el 
paisatge i utilització del sòl (urbanització). 

- Desenvolupament sostenible local i urbà: impacte negatiu en augmentar el 
seu accés.  

 
La influència dels Programes d’Acció en Matèria de Medi Ambient de la UE a 
Catalunya s’ha concretat, segons Tàbara (2006), en diverses regulacions que han tingut 
conseqüències en les àrees amb més impacte en la política ambiental de Catalunya: 
conservació del medi (Directives d’Hàbitats, Directiva per a la Conservació dels ocells i 
Xarxa Natura 2000), la gestió de l’aigua (DMA i Directiva sobre la Qualitat d’aigües de 
bany), la gestió dels residus (Directives de 1989 i de 1990), el control del medi 
atmosfèric i de la contaminació (Directiva relativa a la Prevenció i al Control Integrat de 
                                                 
672 Programa Operativo FEDER de Catalunya 2007-2013. Informe de Sostenibilidad Ambiental: 
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp0713/e/eae/Documents/ISACATALUNA.pdf 
(consultat 10/03/2012).  
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la Contaminació de 1996, Directiva sobre Pesticides i Directiva sobre la Responsabilitat 
ambiental) o d’altres com la Directiva sobre informació ambiental.  
 
Des del moviment ecologista s’ha denunciat la influència que el model econòmic i 
industrial ha tingut en el desenvolupament de les polítiques ambientals intentant fer 
compatible en creixement econòmic d’un model basat en la indústria. El mateix informe 
El Nostre futur comú (1987), recull que la indústria es d’una importància fonamental 
per l’economia de les societats modernes i un motor indispensable pel creixement tant 
en els països en vies de desenvolupament com en els països industrialitzats (CMMAD, 
1988). A Catalunya, la importància de la indústria en la seva economia es reflecteix en 
la política desenvolupada pel Departament d’Indústria i Energia en el procés 
d’integració dels objectius ambientals a la dinàmica industrial i la influència que aquest 
ha tingut en la definició de les polítiques ambientals. Malgrat que la UE reconeixia les 
repercussions negatives que pel medi significava l’augment de la generació de residus 
industrials provocat pel creixement econòmic previst a partir de l’aprovació de l’Acta 
Única per part dels països de la CEE el 1987, ni aquesta ni el Departament d’Indústria i 
Energia plantejaven mesures concretes de regulació de la demanda d’energia i de 
transport, així com de control de la producció de residus perillosos i altament 
contaminants, limitant-se a aplicar les línies mestres del que havia de ser la política 
ambiental comunitària a partir del Mercat Únic, basat en els principis de “qui contamina 
paga”; de subsidiarietat; i de prevenció i de rendibilitat i eficàcia, mitjançant la recerca i 
la selecció d’instruments econòmics més adients per aconseguir els objectius ambientals 
al mínim cost i la incentivació els progressos en la millora del medi (Isla, 1992).  
 
Segons la Generalitat de Catalunya (2010), Catalunya ha fet un esforç per adaptar-se al 
context internacional a través de diferents instruments sectorials que han incorporat el 
desenvolupament sostenible a les polítiques de creixement i competitivitat, com ara la 
Llei d’Urbanisme i el programa de planejament territorial, les directrius nacionals de 
mobilitat i els diferents instruments de planificació de la mobilitat, el Decret 
d’ecoeficiència, el PEC, el Pacte Nacional per a l’Habitatge, l’ampliació del PEIN i la 
consolidació de la Xarxa Natura 2000, la nova legislació de residus, l’aplicació de la 
DMA, la nova Llei de prevenció i control ambiental de les activitats o la Llei 
d’avaluació ambiental de plans i programes. Unes accions que des de la Generalitat de 
Catalunya es consideren com avanços significatius en la millora ambiental, justificats 
pels indicadors ambientals que recullen una disminució del consum domèstic d’aigua, 
l’augment dels percentatges de recollida selectiva, o la reducció de la intensitat 
energètica final.673  
 
Aquesta visió positiva sobre els efectes de les polítiques ambientals a Catalunya es 
complementa amb l’aposta per part de la UE i del Govern de Catalunya de potenciar un 
model econòmic que integri la sostenibilitat com a element clau per donar una resposta 
viable a la crisi econòmica i financera, tal i com es plantejava en els objectius i mesures 
recollits en el Sisè Programa d’Acció de la Unió Europea en Matèria de Medi Ambient 
(2001-2010).674 Segons la Fundació Fòrum Ambiental (2008), el sector empresarial del 
medi ambient hauria de ser un dels motors del desenvolupament econòmic en els 
propers anys, tal i com s’ha desenvolupat a països com França i Alemanya, 
principalment en els àmbits de la gestió de residus industrials, residus municipals, 
                                                 
673 Indicadors recollits per l’ICAEN i per l’ACA pel període 2000-2007 i 1992-2008, respectivament 
(Generalitat de Catalunya, 2010).  
674 Vegeu l’apartat 4.2.7.  
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enginyeria i consultoria i aigua. Un sector empresarial ambiental que ha tingut un 
creixement d’un 81% en el període 2003-2008 i que, segons el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge (2006a), presenta noves oportunitats en un negoci que podria 
créixer a l’entorn de 0,1 punts percentuals del PIB (segons càlculs de 2006) cada any i 
que hauria de permetre desenvolupar nous nínxols de mercat d’alta rendibilitat amb un 
elevat component de R+D+I mitjançant la generació de noves activitats i l’ampliació de 
moltes de les ja existents a través de les següents activitats: creació de noves 
infraestructures ambientals (depuradores, dessalinitzadores, ecoparcs, plantes de 
tractaments de purins...), gestió concessional d’aquestes noves estructures a càrrec del 
sector privat (principalment en la gestió de l’aigua i dels residus domèstics) i la 
transformació d’activitats clàssiques (a través de la modernització del sector del 
reciclatge per donar resposta a les noves necessitats ambientals). Aquest potencial de 
creixement econòmic del sector empresarial ambiental s’hauria de concretar en 
l’elaboració de nous productes i processos en els nous sectors ambientals, relacionats 
amb les noves fonts d’energia, eòlica, solar o biodiesel, que significarien l’aparició 
d’empreses dedicades a la enginyeria, fabricació, muntatge i gestió de les noves 
activitats. Es tractava de que les administracions públiques es donés suport a un model 
que havia de superar la tradicional incompatibilitat entre el sector empresarial i el medi 
ambient i en el que les grans empreses multinacionals com General Electric, Siemens, o 
petroleres com Shell o BP inverteixin en els negocis ambientals, tal i com ho estaven 
fent a Espanya Iberdrola, Acciona i Repsol.  
 
Segons Puig, Freire i Almazor (2007), la UE ha desenvolupat una estratègia orientada a 
integrar les qüestions mediambientals en la política econòmica a través de l’aplicació 
d’impostos ambientals que tendeixin a internalitzar els cost derivat dels impactes 
ambientals amb l’objectiu de que els preus reflecteixin els impactes negatius que 
provoquen sobre el medi. Aquesta política ha evolucionat de forma progressiva en 
intervencions que integren competitivitat i medi ambient675 i que plantegen la necessitat 
de que les polítiques ambientals siguin un mitjà per proporcionar als Estats membres un 
clar avantatge competitiu mitjançant una explotació més eficaç dels recursos i facilitant 
noves possibilitats d’inversió. A Catalunya s’han impulsat dos grans actuacions que han 
tingut com a objectiu principal la millora de la competitivitat de l’economia catalana 
(Puig, Freire i Almazor, 2007): 
 

- Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana (2004),676 signat pel Govern i les 
organitzacions empresarials i sindicals de Catalunya en el que es planteja 
potenciar la competitivitat de l’economia catalana a través de l’increment 
de la seva productivitat i la millora de les infraestructures energètiques i 
ambientals (principalment les relacionades amb la gestió de l’aigua i dels 
residus). 

- Pla per a la internacionalització de l’empresa catalana 2005-2008,677 
promogut pel Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA), a 

                                                 
675 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 21 de noviembre de 2003, 
titulada “Algunas cuestiones clave de la competitividad en Europa: hacia un enfoque integrado (COM 
(2003) 704: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0704:ES:NOT 
(consultat 18/03/2011).  
676 Generalitat de Catalunya. Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana: http://www.acordestrategic.cat/ (consultat 18/03/2012).  
677 Generalitat de Catalunya. Pla per a la Internacionalització de l’Empresa Catalana 2005-2008: 
http://www.copca.com/plainternacional/ (consultat 18/03/2011).  
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través del qual es va plantejar la necessitat d’impulsar sectors clau com el 
de les noves tecnologies, l’enginyeria i el medi ambient amb l’objectiu 
d’augmentar la competitivitat de les empreses catalanes en un entorn 
internacional.  

 
Puig, Freire i Almazor (2007) plantegen que des del DMAH s’han desenvolupat una 
sèrie de mesures d’integració del medi ambient en la resta de polítiques relacionades 
amb la competitivitat de les empreses i que tenen a veure amb mesures de caire 
institucional i legislatiu: 
 

- Incorporació de Bones Pràctiques ambientals a les empreses, la millora dels 
processos de producció i de l’eficiència en l’ús dels recursos i la millora 
ambiental continua mitjançant l’adaptació de sistemes de gestió ambiental 
en els diferents sectors d’activitat. 

- Incorporació de tècniques de minimització, reutilització i reciclatge dels 
residus a través del Centre Català del Reciclatge (CCR), depenen de 
l’ARC, amb l’objectiu de promoure la innovació en el sector i afavorir la 
seva competitivitat mitjançant la potenciació del reciclatge i de 
l’ecodisseny a les empreses. 

- Aplicació de la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 de juny, sobre l’avaluació dels efectes de certs plans i programes 
sobre medi ambient.678  

- Aplicació de la Directiva 96/61/CE, de 24 de setembre,679 amb l’aprovació 
de la Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, 
que ha tingut una especial incidència en la incorporació dels criteris 
ambientals en els processos d’atorgament de les autoritzacions per a la 
realització d’activitats. 

- Acord de Govern d’11 d’octubre de 2005,680 pel que s’aproven mesures per 
fomentar l’ambientalització de la contractació pública de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i de les entitats públiques que hi estan 
adscrites o vinculades. 

- Decret 21/2006, de 14 de febrer,681 pel que es regulen l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en la construcció i rehabilitació d’edificis.  

 
Els efectes de la política ambiental sobre la competitivitat previstos pel DMAH, a banda 
d’internalitzar els costos ambientals a les empreses, es valoren com a positius: 
assignació més eficient de recursos, estímul a la innovació i millora de la qualitat 
ambiental (Puig, Freire i Almazor, 2007). No obstant, aquest model per ser realment 

                                                 
678 Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27de juny: 
http://www.eco-consulta.net/legislacio/impacte/directiva%20ia2.pdf (consultat 18/03/2012).  
679 Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al control integrado de la 
contaminación: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996L0061:20060224:ES:PDF 
(consultat 18/03/2012).  
680 Acord de Govern d’11 d’octubre de 2005, de mesures d’ambientalització de la contractació pública de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya: 
http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20051013/AG_11102005.pdf (consultat18/03/2012).  
681 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 
els edificis: 
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%
20en%20materia%20de%20residus/decret_21_2006.pdf (consultat 18/03/2012).  
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competitiu implica la participació activa de l’administració pública mitjançant la 
concessió de subvencions a les empreses i els sistemes de bonificació i penalització, que 
podria significar un finançament addicional per les empreses que tindria un impacte 
positiu en els seus beneficis tant econòmics com d’imatge a càrrec de l’erari públic 
(Figura 47). 
 
 
 
 

 
 
Font: Puig, Freire i Almazor (2007:16) 
 
Segons la Fundació Fòrum Ambiental (2011), el sector econòmic del medi ambient va 
tenir una evolució molt positiva fins el 2008, que a Espanya va arribar a significar el 
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3,8% del PIB i la seva facturació va passar de 19.942 milions d’euros, el 2005, als 
46.606 milions el 2008. Aquest creixement es va centrar en els àmbits de la gestió de 
l’aigua i dels residus, l’energia, la consultoria i l’enginyeria ambiental, i la 
sensibilització i recerca ambiental. Com a conseqüència de la crisi econòmica i de la 
forta dependència del sector públic i la falta d’interrelació de les empreses espanyoles 
amb les grans empreses multinacionals estrangeres es va produir una descens de la seva 
facturació que va passar dels 46.608 milions d’euros, el 2008, als 40.355 milions 
d’euros del 2010 (Figura 48).  
 
Figura 48: Evolució de la xifra de vendes totals sector ambiental 
 

 
Font: Fundació Fòrum Ambiental (2011:34) 
 
Segons la Fundación Fòrum Ambiental (2011), Catalunya ha estat capdavantera en el 
desenvolupament del sector empresarial ambiental: el percentatge d’empreses catalanes 
dedicades al sector ambiental el 2009 era el més elevat respecte al total d’Espanya 
(18,5%) i respecte a la concentració d’ocupació verda, amb un total de 93.660 
treballadors (segons es pot apreciar a la Figura 49). 
 
Figura 49: Distribució geogràfica de l’ocupació verda a Espanya 2009 
 

 
Font: Fundació Fòrum Ambiental (2011: 49) 
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El subsector que va patir una gran davallada més gran va ser el que més depenia de la 
inversió pública, el de la sensibilització, l’educació ambiental i la recerca, amb un 
descens a l’entorn del 40% entre 2008 i 2010. Altres factors que ha incidit en aquest 
procés de pèrdua de mercat del sector empresarial ambiental, segons la Fundació Fòrum 
Ambiental (2011), ha estat la falta d’exportacions a l’exterior, en un sector que ha 
facturat el 90% de la seva producció en el mercat espanyol; un sistema de R+D+I molt 
dèbil; la forta dependència de la tecnologia estrangera; un sector molt polaritzat en 
algunes grans empreses i moltes de petites; i la falta d’una política ambiental clara i 
orientada a crear valor socioeconòmic, unida a una falta de planificació estratègica a 
llarg termini, així com als continus canvis en les polítiques d’estímuls fiscals.  
 
Malgrat aquest estancament del sector empresarial del medi ambient, des de la UE, a 
través de l’Estratègia UE 2020, es planteja que la sortida a la crisi s’ha de basar en un 
nou model d’economia social del mercat sostenible que ha de tenir com a eix 
fonamental la innovació i el coneixement i en una millor utilització dels recursos per 
assolir l’objectiu del creixement sostenible i la creació de nous llocs d’ocupació que 
haurien de compensar la pèrdua d’ocupació tradicional, tal i com ha succeït a 
Alemanya, on la tecnologia verda ha passat de representar un 8% del PIB, el 2007, al 
14% el 2010. La UE, conjuntament amb el PNUMA i l’OIT preveuen que es crearan 2,8 
milions de llocs de treball el 2020 si s’aconsegueix que el 20% de l’energia primària 
sigui renovable. Des de la Fundació Fòrum Ambiental (2011), es plantegen una sèrie de 
propostes que aprofundeixen en aquest model de creixement basat en un model 
econòmic sostenible: reforçament del sistema R+I+D, mitjançant la creació d’una 
oficina de transferència tecnològica que potenciï la relació entre les universitats i les 
empreses; creació d’un sistema de finançament públic per projectes R+I+D ambientals, 
amb fons de les subhastes dels drets d’emissió de carboni; creació d’una unitat 
especialitzada en tecnologies ambientals per promocionar les empreses espanyoles; 
creació d’un segell Green Tech-made in Spain (a imatge del model alemany); i la 
realització de projectes domèstics associats a tecnologies ambientals que aportin valor 
per la societat (fons carboni i subhastes associades al canvi climàtic).  
 
6.1.2. La crítica ecologista a la integració del desenvolupament sostenible amb les 
polítiques de competitivitat 
 
La política ambiental desenvolupada a Catalunya des de la creació del Departament de 
Medi Ambient el 1991 ha estat marcada per la contestació per part del moviment 
ecologista, tal i com ha quedat reflectit en el capítol anterior sobre les mobilitzacions 
ecologistes. La crítica de les organitzacions ecologistes s’ha centrat en la necessitat de 
promoure un canvi de model econòmic i polític i donar resposta als greus efectes que la 
construcció de grans infraestructures ha tingut sobre el medi.  
 
La convergència entre les polítiques ambientals de Catalunya i les europees ha estat 
condicionada per l’impacte ambiental que ha ocasionat el mateix creixement econòmic 
provocat per la seva integració a la CEE: 
 

“La integració de Catalunya en el mercat únic europeu ha tingut un paper 
ambigu pel que fa a la millora del seu medi ambient i de les seves 
condicions de sostenibilitat. Per una banda, la UE ha estimulat la innovació 
institucional i la implementació de polítiques substantives en camps clau 
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com el control de les aigües continentals i marines, la gestió de residus o la 
protecció d’hàbitats i de la biodiversitat. En aquest sentit, l’avenç en el 
control de la contaminació no difusa ha estat indiscutible. D’altra banda, 
però, l’enorme creixement econòmic experimentat en les dues darreres 
dècades (precisament impulsat per les polítiques d’integració europees) ha 
resultat en la generació de noves externalitats negatives, dependències i 
espirals d’insostenibilitat molt difícils de corregir o d’abastar únicament des 
de l’actuació autonòmica” (Tàbara, 2006:89).  

 
El model de gestió de les polítiques ambientals per part de la UE s’ha basat en la cessió 
del poder per la seva aplicació als governs regionals. En el cas de Catalunya, el principi 
de subsidiarietat ha estat aplicat de forma molt àmplia i efectiva, però s’ha trobat amb 
les limitacions que significa la garantia de lliure competència que marca la política 
econòmica de la pròpia UE i que limita la seva operativitat política en matèria 
ambiental. Un model que, segons Tàbara (2006), limita l’eficàcia del discurs sostenible 
de la UE i que ha consolidat un model de consum i de creixement econòmic continuat 
que ha incorporat un discurs que integra creixement econòmic i sostenibilitat en un 
mateix nivell. Un discurs que s’ha integrat de forma transversal en la majoria de 
polítiques econòmiques i socials desenvolupades tant a nivell europeu com a Catalunya 
però que no ha tingut en consideració els canvis necessaris en el sistema productiu i 
econòmic per promoure un canvi de comportament en els estils de producció i de 
consum que impliquin que la sostenibilitat sigui un element de transformació social i no 
de justificació d’un model que afavoreix les externalitats ambientals negatives.  
 
L’augment de la conflictivitat ambiental a Catalunya s’ha caracteritzat per la 
coordinació entre les diverses plataformes i organitzacions d’àmbit territorial català i les 
entitats ecologistes locals amb un objectiu comú de demandar un canvi d’orientació en 
la política ambiental, tal i com es va produir el 2001 amb la primera gran manifestació 
contra la política ambiental de la Generalitat que va aplegar a més de 1.200 persones a 
Barcelona convocades per la PDE, la Plataforma per la Reducció de Residus i 
l’Assemblea d’Entitats Ecologistes de Catalunya. Aquesta primera manifestació va 
significar l’inici d’un procés mobilitzador que es mantindrà constant al llarg de la 
primera dècada del segle XXI i que, malgrat que el DMAH va estar a càrrec d’ICV, no 
va impedir que els conflictes territorials augmentessin de forma considerable al llarg 
d’aquest període.  
 
L’entrada al govern d’ICV i l’assumpció del DMAH va crear moltes expectatives en el 
moviment ecologista, ja que en principi l’Acord de govern signat entre el PSC, ERC i 
ICV-EUiA, estructurat en quatre blocs, incloïa un apartat titulat “Una nova política 
territorial i ambiental”682 en el que es recullen una sèrie de declaració d’intencions i una 
sèrie d’eixos estratègics que havien de definir l’acció en matèria ambiental en els 
propers quatre anys d’acció política del nou govern de la Generalitat d’acord amb les 
estratègies definides en el Sisè Programa d’Acció de la Unió Europea en Matèria de 
Medi Ambient (2001-2010) en la que es pretenia implicar a la ciutadania en la presa de 
decisions ambientals. Les principals novetats es centraven en l’impuls de la participació 
ciutadana; la creació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya (CASDC), vinculat directament amb el Consell Executiu; el Consell Social 
per la Sostenibilitat, que havia d’impulsar la participació dels agents socials a través de 
                                                 
682 Fundació Jaume Bofill. Acord per a un govern catalanista i d’esquerres a la Generalitat de Catalunya: 
http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/01-Pacte_del_Tinell.pdf (consultat 10/03/2012).  
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les universitats, el món científic i les entitats socials per la protecció del medi; i 
l’establiment d’una comissió interdepartamental de sostenibilitat, que havia de vetllar 
per que les decisions del govern s’executessin d’acord amb el principi de sostenibilitat. 
Un plantejament que coincidia en alguns punts dels que plantejava el moviment 
ecologista com ara aturar el PHN i oposar-se als transvasament de l’Ebre i del Roine; 
aplicar els principis recollits a la Nova Cultura de l’Aigua; desenvolupar un Pla 
d’Energia que planifiqués la reducció de les emissions de CO2, acomplint amb el 
protocol de Kioto; augment de les infraestructures ferroviàries; elaboració d’un Pla de 
mobilitat per a Catalunya, foment del transport col·lectiu i la potenciació de l’ús de la 
bicicleta; la reformulació del Pla Territorial de Catalunya, tenint en compte les 
necessitats d’habitatges, de serveis, d’equilibri entre residència i activitats econòmiques 
i entre mobilitat i qualitat ambiental; la millora de les zones d’interès natural; i el 
desenvolupament de la democràcia participativa.  
 
L’acció política en matèria ambiental es van desenvolupar a través de quatre 
departaments (Medi Ambient i Habitatge, Política Territorial i Obres Públiques, 
Agricultura, Ramaderia i Pesca, i Relacions Institucionals) amb l’objectiu d’aplicar un 
model de gestió ambiental més transversal. Tal i com apunta Urgell (2010d), la 
manifestació que es celebrar el març de 2009 convocada per la Federació Ecologistes de 
Catalunya i en la que van participar més de 160 entitats ecologistes i va significar el 
segon gran acte contra la política ambiental de la Generalitat de Catalunya i la denúncia 
que en els cinc anys del govern PSC-ERC-ICV-EUiA els conflictes territorials havien 
estat nombrosos (440 segons Urgell, 2010d) i s’havien multiplicat els projectes 
especuladors al territori, al mateix temps que escenifica l’oposició del moviment 
ecologista a la política ambiental del tripartit. Una crítica que es va centrar en tres punts 
concrets: 
 

- Fer visibles els nombrosos conflictes ambientals al territori. 
- Fer front a les agressions contra el medi ambient i la salut a Catalunya. 
- Mostrar el rebuig al model socioeconòmic actual, causant de la crisi i de la 

destrucció del medi ambient, per demanar un canvi en profunditat cap a un 
model alternatiu que sigui sostenible.683  

 
Es va denunciar que la política ambiental de la Generalitat afavoria els interessos de les 
grans corporacions privades i es caracteritzava per mantenir un model neoliberal que 
pretenia mantenir un creixement que, segons les entitats convocants, és insostenible. 
Aquesta política podria provocar el col·lapse ecològic i per aquest motiu es demanava 
per part de les entitats convocants un nou model de política ambiental que havia 
d’implicar de forma transversal als diferents departaments mitjançant una adequada 
coordinació entre els DMAH, DPTOP, Agricultura i Acció Rural, Economia i Finances, 
Innovació, Universitats i Empresa, Salut, i Educació. Els principals conflictes 
ambientals que han tingut una més gran incidència arreu de Catalunya recollits per les 
entitats convocants i que agreugen el deteriorament del medi a Catalunya i que no 
s’havien millorat a través de l’acció política del tripartit eren els camps de golf, la tala 

                                                 
683 Ecologiablog. Manifestación contra la política ambiental del Govern de la Generalitat: 
http://www.ecologiablog.com/post/907/manifestacion-contra-la-politica-ambiental-del-govern-de-la-
generalitat (consultat 10/03/2012).  
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indiscriminada d’arbres, les àrees residencials estratègiques,684 els conreus transgènics, 
les macroàrees industrials, la generació excessiva de residus i el malbaratament d’aigua 
(Urgell, 2010d).  
 
La decisió del Govern de la Generalitat de Catalunya sorgit de les eleccions al 
Parlament de Catalunya de 2010 de suprimir el Departament de Medi Ambient, 
incorporant les seves competències al Departament d’Agricultura i al Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques va provocar la contestació del moviment 
ecologista a través d’una declaració signada per les principals organitzacions ecologistes 
i plataformes ciutadanes catalanes. En aquesta declaració,685 les entitats ecologistes 
plantegen que és necessari que la problemàtica ambiental sigui una prioritat mundial i 
que una gestió rigorosa del medi ambient passa per prioritzar la gestió responsable de 
l’aigua i de l’ús i abús del territori per més infraestructures, lligades a una utilització 
dels recursos bàsics i, per aquest motiu, és indispensable que a Catalunya hi hagi un 
Departament de Medi Ambient que asseguri que el component ambiental constitueixi 
una línia prioritària en les actuacions del Govern. Per les entitats signants de la 
declaració, la supressió del Departament de Medi Ambient significava un pas enrere en 
la gestió eficient de les polítiques ambientals i perdre competitivitat, qualitat i 
oportunitats de ser un país capdavanter en models de desenvolupament ambientals. A la 
declaració es proposa el manteniment del Departament de Medi Ambient i, en tot cas, 
integrar els criteris de la sostenibilitat dins de la resta de departaments, considerant les 
repercussions que tenen les polítiques sectorials sobre el medi ambient.  
 
La gestió ambiental del Govern de la Generalitat de Catalunya sorgit de les eleccions de 
novembre de 2010 al llarg del primer any de mandat s’ha caracteritzat, segons 
Ecologistes en Acció,686 per un canvi substancial en les polítiques ambientals a les que 
s’ha atorgat un paper secundari potenciant un model de creixement econòmic intensiu 
en l’explotació de les matèries primeres i del territori a urbanitzar en un context de crisi 
econòmica i de retallades socials. La Llei Òmnibus, que tenien com a finalitat la 
simplificació i reestructuració administrativa, ha suposat la derogació de 80 lleis, i 
segons Ecologistes en Acció ha significat en realitat: 
 

- Eliminació i minimització de la participació i el control social dels òrgans 
de l’Administració pública. 

- Rebaixes al control ambiental i a la necessitat de realitzar avaluació 
d’impacte ambiental previ per les activitats potencialment contaminants. 

- Desregulació de mesures de protecció del medi natural, abandonament del 
caràcter preferent de la Generalitat en l’adquisició de terres a la llei de 
contractes de conreu, i modificació d’atribucions de l’ATLL com a primer 
pas per privatitzar les seves instal·lacions i funcions.  

 
  

                                                 
684 Les Arees Residencials Estratègiques (ARE) tenen com a finalitat principal posar a disposició dels 
ciutadans habitatges assequibles en zones habitades per acollir el creixement residencial proposat. Es 
preveien a l’entorn d’uns 90.000 nous habitatges per construir en les diferents ARE (Mòdol, 2010c).  
685 Ecologistes en Acció. Medi Ambient: uns departament i conselleria vitals per al proper Govern de la 
Generalitat de Catalunya: www.ecologistasenaccion.org/article6266.html (consultat 10/03/2012).  
686 Ecologistes en Acció. Situación socioambiental en Cataluña: 
www.ecologistasenaccion.org/article8434.html (consultat 10/03/2012).  
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6.2 ECOLOGIA I NOUS SISTEMES DE PARTICIPACIÓ POLÍTICA A 
CATALUNYA 
 
Tal i com s’ha plantejat en capítols anteriors, la participació de la ciutadania és una de 
les principals aportacions del moviment ecologista per implicar-la en la resolució de la 
crisi ambiental ja que afavoreix la seva responsabilitat pública i de defensa dels 
interessos generals de les comunitats locals que també són interessos globals (Alguacil, 
2009). En aquest apartat es farà especial èmfasi en el paper de les Agendes 21 Locals 
(A21L) com a element fonamental de la implicació de la ciutadania i dels agents socials 
en la presa de decisions ambientals, en el paper de la Generalitat de Catalunya en el 
desenvolupament de l’Agenda 21 de Catalunya i les Agendes 21 Comarcals, i en els 
processos participatius organitzats en l’elaboració de l’Estratègia per al 
desenvolupament sostenible de Catalunya 2026 CAT i del Pla de Gestió de l’Aigua a 
Catalunya a càrrec del DMAH.  
 
6.2.1 Les A21L a Catalunya 
 
6.2.1.1 Una aproximació conceptual a l’A21L  
 
6.2.1.1.1 Principis de l’Agenda 21 
 
L’Agenda 21 és un programa d’acció global que té com objectiu que els governs 
adoptin les estratègies i mesures per assolir el desenvolupament sostenible en el segle 
XXI recollides a la CNUMAD, a Rio de Janeiro (Brasil), el 1992. A la Conferència 
Europea sobre ciutats sostenibles d’Aalborg (1994) es van aprovar la Carta d’Aalborg i 
de l’Agenda 21, dos documents que van impulsar l’aplicació dels criteris de 
sostenibilitat ecològica a les administracions locals des dels àmbits de la gestió 
ambiental i de la presa de decisions (Hewitt, 1995) i que han servit de referència pel 
desenvolupament de les A21L a Catalunya.  
 
Els principis de sostenibilitat ecològica que es recullen a la Carta d’Aalborg i a 
l’Agenda 21 es fonamenten en els conceptes plantejats des del moviment ecologista: la 
necessitat d’establir mesures de protecció sobre el medi, respectar els complexos 
elements que interactuen a la natura i establir mecanismes de presa de decisions en els 
que la ciutadania pugui formar part en la definició del model econòmic, social i 
ambiental desitjat (Figura 50).  
 
 
 

 
Font: Hewitt (1995:37)  
 

Figura 50: Els principis de la sostenibilitat ecològica 

SOSTENIBILITAT 

Principis de la gestió 
del medi ambient  
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decisions democràtica 
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A Catalunya, aquests principis han tingut una especial importància en el 
desenvolupament de les A21L els cinc principis de la gestió ambiental que, segons 
Hewitt (1995), l’administració local hauria de tenir en compte en el moment de decidir 
les seves actuacions i que tenen com a objectiu que el sistema productiu i de gestió 
haurien d’afavorir el canvi per conduir cap a la sostenibilitat: 
  

- Prevenció: introduir mesures destinades a reduir o impedir que les activitats 
humanes produeixin efectes negatius sobre la qualitat del medi. 

- Precaució: davant les activitats de les quals no es coneixen resultats 
científics prou concloents sobre la seva seguretat. 

-  “Qui contamina paga”: les persones/empreses/entitats ha de fer-se càrrec 
dels costos econòmics necessaris per reduir els impactes ambientals de les 
seves activitats i en el cas de que aquestes hagin generat una degradació de 
l’entorn estan obligades a pagar el cost de la seva restitució. 

- Cooperació: per gestionar els sistemes naturals de forma eficaç és necessari 
que les institucions nacionals i internacionals cooperin entre elles i que es 
tinguin en compte les aportacions de les persones, les entitats i els agents 
econòmics. 

- Treballar en el marc dels ecosistemes: les actuacions desenvolupades per 
part de les administracions locals han de mantenir l’equilibri del medi 
natural ja que el medi natural actua com un sistema format per una sèrie 
d’elements que interactuen entre ells.  

 
Des de la perspectiva de la presa de decisions, Hewitt (1995) planteja els criteris bàsics 
per assolir el màxim de consens entre la ciutadania per tal de decidir de forma 
participativa les polítiques públiques ambientals: 
 

- Democràcia: cal reconèixer i posar en pràctica la voluntat popular per a que 
la comunitat com a conjunt s’impliqui activament en la presa de decisions. 

- Subsidiarietat: caldria desenvolupar una jerarquia en la presa de decisions, 
mitjançant la qual les decisions que afectin a tot el país es prenguin a nivell 
nacional, mentre que les que afectin a nivell local siguin preses a aquest 
nivell, amb un o dos nivells intermedis. 

- Responsabilitat: s’ha de definir la responsabilitat de les decisions i les 
atribucions de les institucions locals. 

- Transparència: el procés de presa de decisions hauria de ser clar, explícit i 
públic. 

- Participació popular: la implicació de la ciutadania és particularment 
important en la gestió del medi ambient i una de les accions clau hauria de 
ser el dret a la informació ambiental per a que aquesta disposi dels elements 
de decisió necessaris per implicar-se en la presa de decisions.  

 
6.2.1.1.2 Les accions prioritàries de l’A21L 
 
A la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro es va definir un projecte d’actuacions perquè 
el desenvolupament sigui sostenible socialment, economicament i ambientalment. La 
Guia de l’Agenda 21 publicada pel Departament de Medi Ambient (1992) recull els 
principals problemes ambientals que afecten al medi i les propostes de solució amb una 
perspectiva global que es van apuntar a la Cimera de Rio. Les accions prioritàries de 
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l’Agenda 21687 que recull aquest document inclouen aspectes que incorporen algunes de 
les propostes plantejades des del moviment ecologista aplicables a nivell local com ara:  
 

- Necessitat d’implementar models de consum més sostenibles. 
- Adopció de tecnologies ambientalment sostenibles i potenciació dels 

processos de reciclatge. 
- Utilització més eficient de l’energia i les primeres matèries. 
- Lluita contra la contaminació provocada pels productes químics i els 

residus industrials aplicant tecnologies de producció netes. 
- Promoure sistemes de transport basats en les energies no contaminants. 
- Reduir la tendència a l’augment de la producció de residus sòlids. 
- Tractament i racionalització del consum de l’aigua mitjançant l’aplicació 

d’estratègies que garanteixin el subministrament continuat de l’aigua a 
preus assequibles i la introducció d’instal·lacions de tractament d’aigües 
residuals basades en tecnologies ambientalment sostenibles. 

- Implementar un model d’agricultura ecològica a través de polítiques que 
regulessin la utilització i l’ocupació de la terra i la gestió dels ritmes 
d’explotació i promoguessin tecnologies i pràctiques sostenibles. 

- Reduir l’impacte del canvi climàtic aplicant mesures de caràcter 
internacional que limitessin el consum de combustibles contaminants. 

- Reducció de la pobresa i millora de la cohesió social a través de programes 
específics d’augment de l’assistència sanitària pels col·lectius en situació 
de pobresa i polítiques de lluita contra l’exclusió social. 

- Implicació de la ciutadania i dels agents socials en el procés de presa de 
decisions ambientals. 

 
El programa de l’Agenda 21, no obstant, pretén integrar aquestes propostes alternatives 
a les necessitats del mercat mitjançant el desenvolupament d’un model que faci possible 
la utilització eficient dels recursos, la gestió sostenible dels productes contaminants 
provocats per la indústria i els efectes que aquests tenen pel medi amb la revitalització 
del creixement econòmic amb criteris sostenibles en les que les forces del mercat han de 
ser l’eix vertebrador per assolir els objectius d’una vida sostenible. Incorpora la 
necessitat de desenvolupar un model en que la recerca científica hauria de facilitar la 
innovació tecnològica per donar resposta als problemes ambientals i afavorir la 
productivitat d’una manera sostenible. En aquest model es planteja la necessitat de que 
les polítiques públiques integrin les diverses accions dels organismes internacionals 
amb les empreses privades mitjançant un sistema comercial liberalitzat en que s’haurien 
de reduir les barreres comercials, les subvencions i els ajuts sectorials.  
 
6.2.1.1.3 Metodologia de treball de l’A21L 
 
L’Agenda 21, metodològicament, és un pla estratègic que, a partir d’una anàlisi de la 
realitat ambiental i social, planteja una sèrie de reptes i objectius que es reflecteixen en 
el Pla d’Acció. El Pla recull les accions que els membres de la col·lectivitat acorden dur 
a terme, el calendari d’actuació, els recursos econòmics, materials i humans que es 
destinaran per assolir els objectius, així com els indicadors que s’hauran d’utilitzar per 
mesurar l’èxit de l’actuació.  
 

                                                 
687 Aquestes accions prioritàries de l’Agenda 21 es troben més desenvolupades a l’Annex 2.  
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Tal i com planteja el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat (2002a), les 
fases d’elaboració d’un Pla d’Acció de l’Agenda 21 que es recullen a la Guia Europea 
per a la Planificació de les A21L, publicada pel ICLEI, s’han de fonamentar en la 
següent estructura:  
 

1. Suscitar el compromís i la participació de tots els integrants del col·lectiu a 
objecte de comptar amb el suport de tots els agents socials: administracions 
públiques, agents econòmics (empresaris, sindicats, indústries...), i grups de 
ciutadans (organitzacions no-governamentals, associacions, universitats...). En 
aquesta fase s’ha de tenir en compte els següents aspectes: 

 
• Les motivacions dels diversos agents socials per formar part del procés. 
• Definir quins punts de contacte té l’activitat de cada agent social en els 

principis del desenvolupament sostenible. 
• Concretar la relació directa existent entre les organitzacions que formen 

part del procés i la seva repercussió en l’entorn proper i l’entorn més 
llunyà. 

 
2. Realitzar una diagnosi ambiental i social amb l’objectiu d’identificar els punts 

forts i febles i conèixer els problemes ambientals i socials de la comunitat així 
com, posteriorment, per plantejar les formules i accions que cal aplicar per 
resoldre’ls. El procés de realització de les auditories ambientals consta de quatre 
fases: 

 
• Recull d’informació del municipi 
• Diagnosi i anàlisi de la situació del municipi 
• Definir el pla d’acció ambiental 
• Postauditoria  

 
3. Definir els reptes i objectius de futur a partir de les conclusions derivades de la 

diagnosi. Es defineix el Pla d’Acció Ambiental on es recullen les línies 
estratègiques (els grans eixos que cal considerar per a la millora ambiental i la 
progressió cap a un model de desenvolupament sostenible), i els projectes i 
actuacions que s’han de realitzar per assolir els objectius marcats en cada línia 
estratègica.  
  

4. Elaborar les propostes de mesures i accions concretes per assolir els reptes 
definits. Un cop considerades les accions concretes s’han d’establir prioritats i 
decidir quines són les accions en les que es comprometen a participar-hi per part 
de cadascun dels agents socials. L’ordre de prioritats dependrà de la valoració 
que s’han fet dels problemes en relació a les possibilitats d’afrontar-los, a fi 
d’utilitzar de la forma més eficient possible els recursos humans, econòmics i 
materials de què es disposen. L’estructura del Pla d’Acció ha de delimitar uns 
objectius genèrics i unes línies d’acció concretes.  
 

5. Aprovar el Pla d’Acció: reptes a assolir i mesures a emprendre. L’execució de 
cada acció concreta ha de tenir en compte les capacitats i recursos en les que es 
compta per dur-les a terme, així com ajustar-se a un calendari real.  
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6. Definir un conjunt d’indicadors per valorar els resultats de la implementació de 
les mesures previstes en el Pla d’Acció. Tant el seguiment del procés com 
l’avaluació dels resultats assolits són fonamentals per ajustar el Pla i introduir 
les millores oportunes. Per dur a terme aquesta valoració periòdica dels reptes 
concretats en el Pla s’han de seleccionar uns indicadors, és a dir, decidir quins 
paràmetres significatius es mesuraran periòdicament per conèixer el grau 
adequat de progrés.  

 
Segons Hewitt (1995), les diferents fases d’un pla d’acció ambiental haurien de 
concretar-se mitjançant 9 processos que inclourien la fixació dels principis que haurien 
de guiar la filosofia dels mecanismes de participació dels agents socials implicats en 
l’A21L, la identificació dels principals problemes ambientals i socials i les seves causes, 
la definició dels objectius a desenvolupar, la definició dels objectius a assolir, la 
formalització del pla d’acció, la designació de responsables i pressupostos destinats a 
cadascuna de les accions, el desenvolupament del pla d’acció, l’aplicació dels sistemes 
d’avaluació i seguiment, i la introducció de mecanismes de correcció en el cas que 
s’assoleixin els objectius fixats (Figura 51).  
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Font: Hewitt (1995)  
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Aprovació d’indicadors i estàndards  
Avaluació dels problemes segons els indicadors 
Descripció de l’estat actual del medi ambient local – 
problemes, causes i efectes 

3. Definir objectius 
Formular objectius a partir dels coneixements locals 
Aprovació dels objectius 

4. Prioritzar problemes 
Priorització 
Aprofitament de l’experiència 
Avaluació dels impactes 
Utilització de taules i estàndards 
Factors externs 

5. Identificar opcions d’acció i establir fites 
Llistar opcions per a l’acció 
Analitzar opcions 
Triar i aprovar fites 

6. Crear programes per abastar fites 
Elaborar programes 
Anàlisi de la compatibilitat mútua 
Avaluació d’impacte 
Comptabilitat amb la visió, la filosofia i amb 
d’altres objectius 
Indicadors 

7. Formalitzar en el Pla d’Acció 
Crear, debatre i aprovar l’esborrany 
Publicació i consulta general 
Modificacions i aprovació 

8. Aplicar i monitoritzar 
Identificar funcionaris responsables 
Delegar la gestió dels pressupostos 
Aplicar els programes 
Monitoritzar 
Ajustar els programes si cal 

9. Avaluació i retroalimentació 
Avaluar l’èxit 
Monitoritzar indicadors del medi ambient local 
Introduir realimentacions en el procés 
Procés en contínua espiral cap a la sostenibilitat 

Figura 51: Guia per desenvolupar un pla d’acció ambiental 
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6.2.1.2 La participació ciutadana en l’àmbit local: un element clau en el 
desenvolupament de l’A 21L 
 
6.2.1.2.1 La necessitat d’implementar mecanismes de participació ciutadana en la presa 
de decisions ambientals  
 
Un dels aspectes clau que es recull a la Declaració de Rio de Janeiro sobre Medi 
Ambient i Desenvolupament és la necessitat de potenciar la participació en els 
processos de decisió dels grups que són indispensables per col·laborar en l’elaboració 
de les polítiques públiques ambientals: dones, joves, pobles indígenes, les 
organitzacions no-governamentals, autoritats locals, treballadors, sindicats, empresaris i 
industrials, la comunitat científica i tecnològica, els pagesos... Aquests grups tenen que 
conèixer els procediments d’avaluació de l’impacte ambiental, els mecanismes 
d’adopció de les decisions, principalment en tots aquells aspectes que els afecten com 
ciutadans. El Programa 21 de Nacions Unides i la Carta d’Aalborg europea fan especial 
èmfasi en la participació de la ciutadania en el desenvolupament de les A21L.  
 
Segons Font i Subirats (2001), un dels desafiaments que planteja el concepte de 
desenvolupament sostenible és el fet que exigeix un nivell de transformació econòmic, 
social i institucional de gran abast que implica un reajustament entre els múltiples 
interessos dels poders públics i la societat. Significa un canvi de paradigma en el 
pensament dominant que comporta la necessària cooperació entre les administracions 
públiques, el sector no lucratiu, el sector empresarial i la ciutadania davant el fet de que 
els problemes ambientals necessiten, a causa de la seva complexitat, de la implicació de 
tots els actors socials. En l’àmbit de la participació ciutadana en el desenvolupament de 
les polítiques ambientals, aquesta no pot ser plantejada com una simple consulta o 
col·laboració puntual en la planificació per a que els governants o els tècnics puguin 
prendre decisions més o menys consensuades, sinó un procés en el que la participació 
sigui un procés de construcció de coneixement, de presa de decisions i de 
corresponsabilitat en l’acció, a partir de la negociació entre els actors i els seus 
interessos (Garrido, 2005).  
 
La influència del moviment ecologista en la necessitat d’implementar mecanismes de 
participació democràtica en aquelles qüestions ambientals que afecten directament a la 
ciutadania és fonamental en els processos de desenvolupament de les A21L. Uns 
mecanismes de participació basats en el concepte de corresponsabilitat de la ciutadania 
en la transformació de la societat i que signifiquen, segons Alió i Olivella (1999), una 
nova visió del món que tant sols es pot aconseguir amb una nova “cultura participativa” 
en la que des de l’administració local s’afavoreixi la implicació de la ciutadania, el 
sector empresarial i el sector associatiu. En aquesta línia, per Garrido (2005), la 
participació afavoreix la millora de l’eficàcia en l’assoliment de determinats objectius 
ambientals, més de caire instrumental, però, al mateix temps, implica una dimensió 
d’aprofundiment de la democràcia, manifesta dels drets de tots els ciutadans i millora el 
govern de la ciutat donada la complexitat de la societat actual. Segons Font i Subirats 
(2001), la participació relacionada en el desenvolupament sostenible, per evitar les 
problemàtiques de rebuig de comunitats locals a determinades decisions ambientals, ha 
de ser inclusiva, sinèrgica i pro-activa, i ha de facilitar que les comunitats d’afectats, els 
experts, els polítics i els ciutadans puguin posar en comú les seves idees i propostes 
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alternatives, deliberar i explotar conjuntament formes de generar consensos en la 
identificació i resolució dels problemes col·lectius. 
En l’àmbit del desenvolupament sostenible, la participació és necessària ja que els 
problemes ambientals tenen un origen social i cultural i, per tant, la seva solució 
requereix la participació dels ciutadans i més quan aquests problemes ambientals i les 
seves solucions tenen una elevada dimensió tècnica i científica en que tenen un paper 
destacat els especialistes (Garrido, 2005). En aquest sentit, els ciutadans poden aportar 
la seva perspectiva vivencial i el seu coneixement de la realitat del seu entorn, de forma 
que complementa i enriqueix la interpretació de la problemàtica ambiental dels tècnics i 
dels polítics.  
 
El fet que les A21L incorporin les aportacions de col·lectius de procedència tant diversa 
permet una reflexió més profunda sobre els problemes que ocasiona la complexitat del 
model de producció, distribució i consum capitalista i els seus efectes locals. No 
obstant, tal i com apunta Garrido (2005), les A21L són elements clau per que la 
ciutadania adquireixi una comprensió de la globalitat dels ecosistemes, deixant de banda 
un anàlisi excessivament localista que sobredimensioni els problemes ambientals més 
propers i superficials, centrant-se més en els efectes que en les causes, sense perdre de 
vista la dimensió global de la sostenibilitat local.  
 
Els processos participatius de les A21L han significat un canvi d’orientació de les 
polítiques ambientals públiques. Segons Font i Subirats (2001), tradicionalment ha 
predominat el model regulatiu i correctiu o reactiu, que implicava quasi sempre una 
perspectiva jeràrquica, vertical, d’imposició de dalt a baix. Un sistema en el que han 
predominat xarxes d’actors reduïdes i molt impermeables que s’han envoltat d’un 
marcat tecnicisme en els temes que havien d’abordar (Aguilar, 1998). Aquesta 
circumstància ha dificultat alguns dels processos participatius de les Agendes 21 Locals 
a Catalunya, sobretot quan no s’ha exercit un lideratge efectiu per part de les 
administracions públiques locals. No obstant, tal i com apunten Font i Subirats (2001), 
l’èxit d’aquests processos participatius depèn de la capacitat que tinguin les 
administracions locals de generar processos d’integralitat i de transversalitat amb altres 
sectors socials i institucionals locals i que, al mateix temps, tal com plantegen Alió i 
Olivella (1999), siguin municipis amb un model Participatiu de Decisió688 que 
implementin altres mecanismes de participació ciutadana. 
  
El procés de planificació de les A21L implica, segons Hewitt (1995), la necessitat de fer 
un ús més eficient i sostenible dels recursos i la implicació de tota la comunitat. La 
CNUMAD recull en el capítol 28689 del Programa 21 que les administracions locals 
hauran d’implementar un programa consultiu amb l’objectiu d’assolir el consens 
necessari sobre l’Agenda 21 que ha de comptar amb la participació dels seus ciutadans, 
entitats locals i empreses privades. Les millores estratègiques que es contemplen el Pla 
d’Acció de l’Agenda 21 Local hauria d’incorporar les aportacions dels ciutadans i de les 
organitzacions locals, cíviques, comunitàries, comercials i industrials en qüestions de 

                                                 
688 Segons Alió i Olivella (1999), un model Participatiu de Decisió és aquell que disposa de reglaments o 
òrgans de participació que possibiliten el seguiment i control de la gestió local, així com també la 
implicació i col·laboració dels ciutadans en la definició de les polítiques locals que afecten al conjunt de 
la ciutadania.  
689 Programa 21. Secció III. Enfortiment del paper dels grups principals. Capítol 28. Iniciatives de les 
autoritats locals en suport del Programa 21: 
 http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_agenda21_28.shtml (consultat 02/04/2012).  
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desenvolupament sostenible. La Comissió Europea en el seu Cinquè Programa d’Acció 
de la Unió Europea en Matèria de Medi Ambient (1993-2000), planteja el concepte de 
“responsabilitat compartida” com la necessitat d’una implicació de tots el agents 
econòmics, dels poders públics, de les empreses i de tota la ciutadania en la definició de 
les polítiques ambientals (Figura 52) 
 
 
Locals  
  

 
 
Font: Alió i Olivella (1999:20) 
 
6.2.1.2.2 Instruments de participació ciutadana en la presa de decisions ambientals a 
nivell local 
 
Segons Hewitt (1995), el Fòrum de Medi Ambient és l’instrument de participació que 
millor pot implicar als diferents sectors de la comunitat en els processos de presa de 
decisions ambientals de les A21L: es poden expressar opinions, debatre principis, 
raonar visions oposades, intercanviar i difondre informació ...  
 
El Fòrum de Medi Ambient pot desenvolupar la seva activitat, tal i com recomana 
l’ICLEI, com un organisme independent de l’administració local per tal de dotar-li de 
més autonomia respecte al poder polític. Hewitt (1995), recull en el document Guia 
Europea per a la Planificació de les Agendes 21 locals les principals tasques del Fòrum 
de Medi Ambient són: 
 

- Representar els interessos del conjunt de la comunitat al llarg del procés de 
desenvolupament de les activitats de l’A21L. 

- Promoure debats generals del procés i la participació ciutadana en totes les 
fases del procés. 

- Assessorar al consistori, però sense substituir-lo com a ens de presa de 
decisions. 

- Tenir un paper potencialment rellevant en tant que grup de pressió tant a 
nivell local com d’instàncies superiors. 

- Gestionar els conflictes que puguin sorgir al llarg del procés de manera 
constructiva. 

- Procurar que la presa de decisions es preguin per consens en aquells casos 
en que no és possible arribar a decisions unànimes.  

 

Administracions Agents econòmics 

Ciutadania 

Figura 52: Agents implicats en els processos de participació a les Agendes 21 
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A Catalunya s’han desenvolupat altres mecanismes de participació ciutadana que, des 
dels governs locals, han tingut com a objectiu facilitar la transició cap a una societat 
sostenible i que han complementat la tasca dels Fòrum de Medi Ambient. Alió i Olivella 
(1999) recullen els principals instruments que servit per impulsar experiències de 
participació ciutadana en la realització de projectes, estudis i plans municipals 
relacionats amb el medi ambient:  

 
• Consells municipals de medi ambient:690 es tracta d’un grup de treball 

estable creat per iniciativa municipal, amb un reglament de funcionament 
propi i reunions periòdiques que procura ser representatiu de tots el sectors 
de la població (representants d’entitats, col·lectius locals, representants de 
l’ajuntament, i organismes supramunicipals). La seves funcions són 
discutir, deliberar i plantejar recomanacions respecte les línies 
d’intervenció ambiental, les polítiques ambientals municipals i els plans 
d’actuació ambiental. Tenen la finalitat de consensuar els projectes 
ambientals per tal d’obtenir una visió més realista de les necessitats de la 
comunitat. Els seus principals àmbits de treball són: el medi urbà, el medi 
natural, sistemes aquàtics, depuració de l’aigua, aire i contaminació 
atmosfèrica, contaminació acústica, contaminació del sòl, energia, residus, 
mobilitat i transport, salut i qualitat ambiental i educació ambiental.  

• Reglaments de participació ciutadana: tenen com a objectiu implicar als 
ciutadans en la corresponsabilitat de les decisions que afecten a la 
comunitat. Fonamenten les bases per l’aplicació del principi de 
subsidiarietat en l’àmbit local donant suport continuat a les entitats i 
associacions existents, aplicant formes de gestió pública compartida. Obren 
el camí a la creació i manteniment d’estructures col·lectives de deliberació 
per arribar a acords sobre el funcionament de la comunitat, amb la finalitat 
de fomentar una reflexió i visió global de la situació actual i de les 
possibles accions a desenvolupar per assolir el repte de la sostenibilitat.  

 
Altres eines de participació ciutadana que recullen Alió i Olivella (1999) són 
principalment: 

 
  Fòrums Temàtics: trobades obertes a tota la comunitat on hi 

assisteixen grups o persones afectades per un tema concret). 
  Comissions de Treball: on hi poden participar tots els agents 

socials implicat en el procés de l’Agenda 21 amb l’objectiu de 
promoure i desenvolupar projectes de millora ambiental. 

  Consells Consultius de ciutadans: instrument de participació que 
té com a objectiu conèixer opinions de grups amb un interès o 
referència espacial respecte al tema de discussió i crear un espai 
on es poden elaborar propostes, fer recomanacions i resoldre 
conflictes. 

 Reunions deliberatives: instrument que té com a objectiu obtenir 
opinions informades d’uns quants centenars de persones triades a 
l’atzar  

                                                 
690 També es poden denominar fòrum de medi ambient, comitè de ciutadans i gabinet de medi ambient.  
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 Tallers de futur: permet elaborar plans d’acció a partir d’opinions 
i els valors dels participants. L’objectiu és crear una visió del 
futur compartida per una comunitat.  

 Conferències de consens: és un instrument per obtenir 
informacions informades dels ciutadans en els quals, mitjançant 
fòrums, els ciutadans dialoguen amb experts sobre assumptes 
científics que són polèmics o sensibles.  

 Investigació-Acció-Participació (IAP): mètode d’estudi i acció 
que implica els ciutadans en el mateix procés d’investigació en el 
mateix procés d’investigació. Els ciutadans són els protagonistes i 
gestors de les accions que van sorgint al llarg del procés. Aquest 
procés té tres fases on s’implica des del principi a la ciutadania: 
autodiagnòstic, treball de camp i primeres propostes, i les 
conclusions i propostes d’acció. Com a resultat es creen grups de 
treball de ciutadans que tenen autonomia i continuïtat, i que 
actuen com a plataformes i dinamitzadors de la participació social 
en la comunitat.  

 Nuclis d’Intervenció Participativa (NIP) o Consells Ciutadans: 
permet submergí els ciutadans participants (escollits a l’atzar) en 
una dinàmica intensiva (3-5 jornades completes) d’estudi i 
deliberació sobre una qüestió problemàtica que afecta a un sector 
amplio de la comunitat. Compten amb la participació de tècnics i 
experts que donen informació detallada d ela problemàtica a 
debatre. S’ha aplicat a un ampli ventall de temes ambientals 
(conflictes energètics, problemes de mobilitat urbana...).  

 Taules rodones per la sostenibilitat: els residents d’una comunitat 
a través d’una representació significativa de la seva realitat social 
poden treballar un fòrum obert per emprendre iniciatives locals 
per a la sostenibilitat, resoldre conflictes i construir relacions de 
comprensió mútua.  

 
Catalunya ha estat especialment activa en el desenvolupament d’instruments de 
democràcia local que ha implicat a la ciutadania en el debat i l’elaboració de polítiques 
ambientals. El procés de participació local més freqüent a partir de la dècada dels anys 
90 del segle XX han estat les A21L, coincidint en el moment d’expansió màxima 
d’aquest procés participatiu en els municipis grans i mitjans de bona part del món 
occidental a partir de la posada en marxa de la Carta d’Aalborg i de l’Agenda 21 
(Subirats et al., 2001). Aquest procés d’implementació de l’A21L coincideix en el 
progressiu desenvolupament d’altres mecanismes de participació local com els Consells 
Ciutadans o NIP i les Taules de Barri, entre d’altres. Els mateixos autors plantegen que 
en aquest període de creixent implementació dels processos participatius a Catalunya els 
temes que predominen són en bona mesura de tipus transversal i global com ara 
l’urbanisme i la sostenibilitat. La implementació metodològica de les A21L s’ha 
caracteritzat per un model que de forma progressiva ha evolucionat cap a un sistema 
organitzatiu més complex, a causa del creixent interès per la participació ciutadana entre 
els ajuntaments: 
 

“Des de processos relativament simples en la seva estructura com els de 
Mataró o els de Rubí, que utilitzen únicament diversos fòrums temàtics, fins 
a organitzacions molt més complexes com les de Lleida (diagnosi, taules 
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sectorials i temàtiques i sis fòrums finals) o Manresa (Comissió 21, Fòrum 
Ambiental i un fòrum per a la sostenibilitat final), passant per un procés 
com el de Santa Coloma de Gramanet (on un mateix consell municipal va 
ampliant i diversificant el nombre de participants), casos amb una fase 
preparatòria que serveis per negociar el funcionament del procés (el Prat) o 
altres experiències que acompanyen els fòrums presencials amb debats al 
web (Terrassa, Sant Boi) o amb participació escolar (Manlleu)” (Subirats et 
al., 2001:22). 

 
La progressiva implementació de processos participatius locals arreu de Catalunya ha 
contribuït a la seva consolidació com una eina fonamental en la implicació de la 
ciutadania en la vida política municipal, principalment a partir d’inicis del segle XXI. 
En el treball Experiències de democràcia participativa local a Catalunya: un mapa 
analític, elaborat per Font i Galais (2009), es recullen diverses experiències de 
participació ciutadana a nivell local entre 1999 i 2009, un període en el qual s’han 
desenvolupat a l’entorn de 500 processos participatius en els que han tingut especial 
rellevància les temàtiques relacionades amb l’ordenació del territori, el benestar social, 
el medi ambient, el desenvolupament econòmic i la mobilitat. Aquest increment dels 
processos participatius a Catalunya ha estat afavorit per dos processos legislatius que, 
segons Font i Galais (2009), han potenciat la dinamització de les polítiques locals:  
 

- Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 
de març, d’urbanisme,691 que promou els drets d’iniciativa, d’informació 
i de participació de la ciutadania en els processos urbanístics i que 
especial èmfasi en el foment de l’habitatge assequible, la sostenibilitat 
territorial i l’autonomia local. 

- Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial692 (coneguda com a Llei de Barris). 
Aquesta llei recull que la rehabilitació ha de incloure la descripció de la 
situació urbanística i social del territori.  

 
Els resultats de l’estudi de Font i Galais (2009) reflecteixen un canvi de tendència en el 
model de procés participatiu local a Catalunya: fins a mitjans de la primera dècada del 
segle XXI la participació local només succeïa a la província de Barcelona, utilitzant un 
ventall relativament reduït de metodologies participatives, amb un domini molt clar dels 
processos d’A21L. La progressiva extensió des de mitjans dels anys 90 del segle XX de 
les A21L arreu de territori català han servit per impulsar altres mecanismes de processos 
participatius tant territorials com sectorials. La preocupació pel medi ambient per part 
de les administracions locals ha servit perquè de forma progressiva es diversifiqués 
l’agenda dels processos participatius a Catalunya, amb un increment considerable de 
l’urbanisme (sense deixar de banda el tema ambiental) com a element de debat ciutadà. 
Altres característiques dels processos de participació ciutadana local que recullen Font i 
Galais en el seu estudi són: 
 

- El paper dinamitzador de la participació ciutadana de les institucions 
públiques com el Patronat Flor de Maig i altres administracions locals 

                                                 
691 Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, 
d’urbanisme:http://civil.udg.es/normacivil/cat/reals/l2-02.htm (consultat 03/04/2012).  
692 Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 
especial: www.gencat.cat/diari/4151/04154100.htm (consultat 03/04/2012). 
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barcelonines (principalment en l’inici de la implementació dels processos 
participatius a mitjans dels anys 90 del segle XX) i de la Direcció 
General de Participació Ciutadana (DGPC). 

- La progressiva utilització de metodologies participatives més complexes 
que ha incorporat diferents instruments de treball que pretenien una certa 
continuïtat en el temps i que s’han adaptat a les circumstàncies 
específiques de cada comunitat. 

- La voluntat de reduir la distància entre la classe política i la ciutadania i 
de crear xarxes socials que s’impliquessin en la presa de decisions 
polítiques. 

- Un intent per assegurar un cert nivell d’informació a la ciutadania per a 
que aquesta disposi d’elements de judici per prendre decisions. 

 
6.2.1.2.3 Agents implicats en els processos de presa de decisions ambientals  
 
Segons Hewitt (1995), en el camp ambiental hi ha moltes parts implicades en els 
processos de participació ciutadana que hauran de ser específiques a cada comunitat en 
particular, però bàsicament haurien d’incloure als representants de les administracions 
públiques, la ciutadania, els grups d’interès socials i el sector econòmic i industrial amb 
l’objectiu que la interacció entre les seves expectatives i interessos eviti que el lliure 
mercat limiti o condicioni la gestió del medi ambient (Figura 53). El paper de l’autoritat 
local és la de dinamitzar el procés de l’A21L de forma que els diferents actors socials 
puguin formar part d’un procés de resolució col·lectiva dels problemes socials i 
ambientals (Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat (2002a).  
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Font: Hewitt (1995:15) 
 
En el present apartat s’han recollint les aportacions que Hewitt (1995) i Alió i Olivella 
(1999)693 plantegen sobre el paper dels diferents agents socials a les A21L, elaborant un 
resum de quines haurien de ser les seves aportacions en les diverses fases del seu procés 
participatiu: 
 
Les administracions públiques. Per Alió i Olivella (1999), el paper de les 
administracions públiques en els processos de participació de la ciutadania en la 
definició de les polítiques ambientals és clau per impulsar els projectes i estudis que han 

                                                 
693 En aquest cas els agents implicats en el procés de participació en les Agendes 21 Locals s’han adaptat 
a les característiques socials específiques de Catalunya.  

NEGOCIS 
 Expectatives 
* possibles empleats 
* serveis (deixalles, aigua, carreteres) 
* seguretat 
 

 Entrades 
+ impostos - pol·lució 
+ ocupació - orientació de beneficis 
+ bens i serveis 

GRUPS 
D’INTERÈS 

 Expectatives 
* cura dels seus propis interessos 
* membres 
 
 Entrades 
+ experts - gran èmfasi  
+ voluntaris sobre un tema 

CIUTADANS 
Expectatives 

* atenció a persones grans i discapacitats 
* cura de la mainada i educació 
* seguretat 
* transport públic 
* seguretat social, pensions 
* recollida de deixalles i aigües residuals 
* proveïment d’aigua i energia 
* bones condicions de vida 
 
 Entrades 
+ persones - interessos particulars 
+ votants - pol·lució 
+ contribuents  

* Expectatives de la 
comunitat 
+ Entrades positives  

AGÈNCIES DEL 
GOVERN

 Expectatives 
*d’acord amb certes lleis, regulacions i 
estàndards 
 
 Entrades 
+ diners - aplicació inflexible 
+ sinopsi nacional de regulacions i 
+ experts estàndards  
+ estructura legal 

AUTORITAT 
LOCAL

Figura 53: Algunes de les expectatives i entrades dels diferents actors dins de la comunitat
local 
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de servir de base per les actuacions que hauran de dur a terme per aconseguir els 
objectius previstos. Les administracions públiques han d’implicar a la ciutadania en la 
elaboració d’un model de debat sobre la ciutat desitjada que tingui en compte la relació 
de l’ecosistema urbà local amb els ecosistemes que explota (la petjada ecològica), el 
model de desenvolupament econòmic i el tipus d’energia que s’utilitza; un model 
allunyat del que s’ha implementat en molts processos de les A21L que s’han limitat a 
desenvolupar un Pla d’Acció que té més a veure amb la conservació d’espais naturals 
(com per exemple parcs i jardins o cultius agrícoles intensius, ecològicament 
insostenibles), neteja de les ciutats, i amb la reducció dels problemes acústics (Garrido, 
2005). Un altre aspecte que s’ha de tenir en compte en el procés de desenvolupament 
del procés de participació de les A21L és que en els continguts resultants d’aquestes 
hagi un mínim de sinèrgia amb les polítiques sectorials de l’àmbit local, per tal d’evitar 
que el procés quedi al marge de la praxi política de les administracions públiques locals 
o competeixin entre elles (Martell i Querol, 2000).  
 
El paper fonamental en el procés de desenvolupament de les A21L recau en els governs 
locals, que tenen com a missió estratègica la legitimació del Pla d’Acció garantint els 
recursos necessaris i la generació del flux d’informació per garantir la continuïtat del 
procés, així com la necessària coordinació amb les polítiques ambientals del govern 
nacional i d’altres governs locals (Alió i Olivella, 1999).  
 
Els grups d’interès. En aquest apartat s’inclourien als ciutadans i a les organitzacions 
socials que en mols casos exerceixen la seva representativitat a través de organismes de 
participació municipal com els Consells Municipals sectorials (com el Consell 
Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona). En el cas de 
la participació personal dels ciutadans, segons Hewitt (1995), caldria que en aquells 
casos en els que no existeixen agrupacions definides es pogués identificar els líders de 
la comunitat o fomentar la formació de grups, donada la dificultat per establir 
mecanismes de participació oberts a tota la població. No obstant, en algues de les A21L 
desenvolupades a Catalunya, com el cas de l’A21L del Prat de Llobregat, malgrat que la 
majoria de participants eren representants de grups organitzats, hi varen participar 
ciutadans a títol individual, en el cas dels pagesos o dels professionals liberals (Subirats 
et al., 2001).  
 
Les organitzacions socials són un element fonamental en el procés de participació 
ciutadana de les A21L degut a la seva implicació en la vida política local i la força 
dinamitzadora del voluntariat, així com la seva visió crítica sobre la tasca de les 
administracions públiques. Són especialment favorables a l’aplicació de les A21L ja que 
són col·lectius que estan presents a quasi tots els municipis i representen punts de vista i 
preocupacions concretes relacionades amb el medi ambient (Alió i Olivella, 1999). No 
obstant, tal i com planteja Garrido (2005), les administracions locals han de facilitar que 
la ciutadania i els grups d’interès que formen part dels procés de participació de les 
A21L, al marge de la seva adhesió, aquesta vagi acompanyada d’un coneixement 
mínimament precís sobre els problemes ambientals, sobre les seves causes, 
responsabilitats i mitjans de correcció, així com que sàpiguen relacionar els problemes 
mediambientals locals amb la complexitat de les seves causes globals.  
 
Segons Martell i Querol (2000), malgrat el paper fonamental de les organitzacions 
socials en el desenvolupament de les A21L, és necessari equilibrar el paper dels experts, 
facilitadors i grups socials, evitar una dependència excessiva en els primers i aconseguir 
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formar grups, que a mitjà termini, siguin autosuficients i capaços d’autogestionar-se. 
L’objectiu hauria de ser que els resultats dels processos participatius, reflectits en el Pla 
d’Acció, tinguessin una perspectiva més plural, allunyada dels problemes locals més 
vinculats amb l’habitabilitat i la qualitat de vida a les ciutats que acostumen a ser els 
temes que generalment preocupen als veïns (Garrido, 2005).  
 
La indústria i negocis locals. Segons Alió i Olivella (1999), el sector econòmic té un 
paper fonamental en el nivell de benestar d’una localitat i en el seu desenvolupament 
sostenible. Les empreses han d’ajustar els seus processos i actuacions, fent-los 
compatibles amb el medi ambient i les condicions socials necessàries per la cohesió 
social. Malgrat que en els darrers anys s’ha produït un canvi de mentalitat en el sector 
empresarial que s’ha caracteritzat per un creixent interès per incorporar els valors ètics i 
socials que representa la sostenibilitat i que de forma progressiva, tal i com apunta 
Garrido (2005), ha incorporat els criteris ecològics en els seus processos productius i en 
els seus productes, s’ha de tenir en compte que la lògica econòmica del capitalisme que 
regeix l’organització empresarial encara contempla els problemes ambientals com 
externalitats negatives i inevitables de la producció i consum de bens. Aquesta ha estat 
una de les causes de la poca implicació del sector empresarial en els processos de 
desenvolupament de les A21L i de que generalment hagi estat molt reactiu a les 
propostes ambientals que s’han plantejat des dels àmbits de participació ambiental 
promogudes per les administracions públiques locals.  
 
Des de les A21L s’ha d’impulsar la participació activa del sector empresarial i industrial 
des d’una perspectiva integradora i intersectorial oberta a la incorporació dels seus 
interessos amb l’objectiu d’ampliar el seu camp d’actuació més enllà de la política 
ambiental tradicional, limitada a les actuacions públiques amb la col·laboració puntual 
de les organitzacions ecologistes. Segons Mánuel i Martí (2000), a Catalunya la 
implicació dels agents socials i, especialment, del sector empresarial en els processos 
participatius de les A21L s’ha aconseguit quan s’han establert estratègies ambientals 
integrades per damunt d’un enfocament sectorial. En els casos d’A21L en que s’ha 
assolit una més grans implicació del sector empresarial amb la resta d’agents socials,694 
s’han establert mecanismes específics de coordinació intersectorial que han facilitat que 
els objectius reflectits en els diversos Plans d’Acció Ambientals integressin els aspectes 
econòmics, socials i ecològics. Instruments de participació com els Consells Municipals 
de Medi Ambient, els Fòrums ambientals, la Comissió Mixta del Medi Ambient i 
sostenibilitat de l’A21L de Manresa o el Consell Ambiental de l’A21L de Viladecans, a 
causa del seu caràcter consultiu i obert a les entitats locals més representatives, han 
contribuït a la dinamització de forma més efectiva del sector empresarial i comercial i la 
interacció amb la resta d’agents socials.  
 
6.2.1.2.4 Factors que incideixen en la participació ciutadana en matèria ambiental  
 
Segons Martell i Querol (2000), l’aplicació de metodologies de participació ha d’anar 
més enllà de la consulta pública que té com a objectiu recollir propostes puntuals de 
millora ambiental. L’èxit de la participació dels diversos agents socials implicats en la 
presa de decisions ambientals dependrà de multitud de factors i circumstàncies que 
condicionen l’assoliment de resultats satisfactoris del procés de participació que tenen a 
                                                 
694 Mánuel i Martí (2000) citen les experiències de les A21L de Mataró, el Prat de Llobregat, Manresa i 
Viladecans com exemples d’interacció entre els partits polítics, empresaris, agricultors, associacions de 
veïns, consumidors, experts en medi ambient i tècnics municipals entre d’altres.  
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veure en el paper de defensa dels interessos particulars dels diferents actors que 
intervenen en el procés de desenvolupament de les A21L i amb la dificultat per aplicar 
polítiques transversals que incorporin la resta de polítiques sectorials municipals i 
tinguin en compte els factors socials que afavoreixin la cohesió social per damunt dels 
factors econòmics. 
 
Garrido (2005) planteja que els diversos actors que participen en els processos de les 
A21L sovint tenen interessos contraposats que dificulten la seva interconnexió. Per 
aquest autor, les autoritats locals tenen una concepció ambigua o inexistent sobre la 
sostenibilitat que implica que l’àmbit de la participació quedi limitada a aspectes 
secundaris de les activitats locals sense una connexió amb els problemes locals. D’altra 
banda, tal i com apunten Font i Subirats (2001), el fet que la ciutadania tradicionalment 
no tingui assumida la importància de la responsabilitat col·lectiva sobre l’espai públic 
és un handicap notable per evitar la seva desmobilització i, a vegades, l’oposició a 
aquests processos de presa de decisió ambiental. Aquesta falta d’interconnexió entre els 
objectius de les administracions locals i les expectatives de la ciutadania es compensa 
mitjançant el paper dels tècnics municipals que, en molts casos, són qui tenen les idees 
més clares sobre la importància de la sostenibilitat i de les A21L com a element clau de 
cohesió social i que han tingut un paper protagonista en el seu impuls, dinamització dels 
processos de participació, en l’elaboració dels plans d’acció i en el procés de seguiment 
i avaluació (Garrido, 2005). No obstant, aquest mateix autor, planteja que el seu caràcter 
tècnic i de gestió i el fet que sovint es convoqui a la ciutadania tant sols en la fase de 
planificació, provoca que l’anàlisi de la situació ambiental estigui en mans dels tècnics, 
fet que afavoreixi un cert allunyament de les expectatives de la població. Per part de 
l’empresariat, a excepció dels que actuen en la indústria ambiental, encara predomina 
una visió del medi ambient com una amenaça un cost afegit al seu procés productiu que 
limita l’obtenció de beneficis. Es considera, segons Garrido (2005), que des de la lògica 
del capitalisme els problemes ambientals són externalitats negatives i inevitables de la 
producció de bens i serveis; això explicaria l’escassa participació del sector empresarial 
en els processos de les A21L i un cert rebuig a les propostes alternatives que es 
plantegen des del moviment ecologista.  
 
Un altre factor que condiciona l’aplicació de les A21L és la falta d’una visió integral i 
transversal del desenvolupament sostenible. Segons Font i Subirats (2001), la pròpia 
complexitat tècnica de les matèries i problemàtiques ambientals genera processos 
d’especialització i segmentació, tant en els processos d’anàlisi ambiental com en el 
desenvolupament de seguiment i avaluació dels objectius afavorint la seva 
sectorialització i la concentració en els aspectes estrictament ambientals, deixant de 
banda aspectes clau com els socials, planificació territorial, projectes educatius de ciutat 
o plans integrals de salut. El paper de les A21L han de servir perquè les diferents 
polítiques sectorials municipals s’integrin de forma coordinada per evitar que la ciutat 
es converteixi en un espai que sigui socialment sostenible: 
 

“En conseqüència, els processos participatius d’elaboració de l’A21L han 
d’incloure també el debat sobre el model de ciutat desitjable, manejant 
valors d’integració i cohesió social, de qualitat de vida, de distribució 
equitativa dels recursos, de desenvolupament endogen, sense oblidar els 
processos de metropolització regional i de globalització que afecten a totes 
les localitats” (Garrido, 2005:72).  
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6.2.1.3 El procés de desenvolupament de les A21L a Catalunya 
 
6.2.1.3.1 La influència del context internacional  
 
El desenvolupament de les A21L a Catalunya ha estat influenciat tant per les polítiques 
ambientals desenvolupades per la UE com pels diversos acords globals aprovats des 
dels organismes internacionals. Segons Castañeda et al. (2005), els objectius principals 
de l’A21L tenen com a eix vertebrador la necessitat d’un tractament global de la 
problemàtica ambiental: 
 

- Integrar les problemàtiques mediambientals i el desenvolupament. 
- Satisfer les necessitats bàsiques. 
- Aconseguir una més gran protecció i millor gestió dels ecosistemes. 
- Assolir un futur més segur i pròsper i que totes les nacions treballin juntes 

per assolir-lo.  
 
Per aconseguir aquests objectius, els diferents països van decidir associar-se i crear una 
sèrie d’organismes internacionals per donar impuls a les A21L. Aquests organismes 
internacionals que donen suport al desenvolupament a l’aplicació de les A21L a 
Catalunya són bàsicament l’ICLEI695 i la Campanya Europea de Ciutats i Pobles per a la 
Sostenibilitat que han tingut una gran influència en el desenvolupament de la Xarxa de 
ciutats i pobles cap a la sostenibilitat: 
 

- ICLEI és una associació que compta amb més de 1.220 membres de govern 
local de més de 70 països, que es va fundar el 1990 en el context del 
Congrés de governs locals per un futur sostenible, a Nacions Unides a 
Nova York. Compta amb el patrocini PNUMA, la Unió Internacional 
d’Autoritats Locals (IULA) i el Centre de Diplomàcia Innovadora. Els 
objectius de la ICLEI són els de donar suport tècnic, capacitació i 
informació en els serveis necessaris per desenvolupar les A21L, així com 
compartir experiències i coneixements per a que els governs locals treballin 
en xarxa i comparteixin les seves experiències. Els principals serveis que 
ofereix als seus associats són el software necessari per aplicar la 
metodologia de les A21L, publicacions, formació, conferències, recerca 
ambiental i consultoria.  

- La Campanya Europea de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat, segons el 
Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat (2002a), és un 
compromís de les ciutats europees signatàries de la carta d’Aalborg que van 
desenvolupar un projecte de col·laboració en un procés d’aprenentatge a 
partir de les experiències dels diversos governs locals per tal d’establir 
plans d’acció a llarg termini en el context de les A21L. Les principals 
activitats d’aquesta campanya són facilitar l’assistència mútua per a la 
concepció, desenvolupament i l’aplicació de polítiques orientades vers la 
sostenibilitat; recollir i divulgar la informació sobre experiències d’àmbit 
local; fomentar el principi de sostenibilitat entre les autoritats locals, i 
donar suport als responsables de la presa local de decisions a aplicar la 
legislació i les recomanacions de la UE en matèria ambiental.  

 

                                                 
695 Local Governments for Sustainability (ICLEI): http://www.iclei.org/ (consultat 02/04/2012).  
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Tal i com plantegen Mánuel i Martí (2000), el procés d’aplicació de l’Agenda 21 a 
nivell local a Catalunya s’inicia a partir de la celebració a Rio de Janeiro de la 
CNUMAD, el 1992, a la que assisteixen representants del govern de la Generalitat de 
Catalunya i de la Diputació de Barcelona. La celebració de la Primera Conferència de 
Ciutats i Pobles Europeus a Aalborg (1994), va afavorir que algunes administracions 
catalanes, i principalment la Diputació de Barcelona, desenvolupin les primeres accions 
orientades a implementar les A21L.  
 
6.2.1.3.2 L’impuls de les Diputacions a les A21L 
 
De la Declaració de Manresa a la constitució de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat 
 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, les polítiques ambientals internacionals va tenir 
una influència fonamental en el desenvolupament de les A21L a Catalunya: el març de 
1996 la Diputació de Barcelona ratificà la Carta d’Aalborg i l’octubre del mateix any es 
va celebrar la Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles a Lisboa amb la 
participació de representants de la Diputació de Barcelona i de diversos ajuntaments 
(Mánuel i Martí, 2000). En aquest context, l’ajuntament de Manresa, una vegada 
formalitzada la seva adhesió a la Carta d’Aalborg (febrer de 2007), va acollir 
l’assemblea constitutiva de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat a 
proposta de la Diputació de Barcelona que es va celebrar el 17 de juliol de 1997 i en la 
que es va aprovar la Declaració de Manresa.  
 
La Declaració de Manresa696 tenia com a objectius accelerar la progressió cap a 
escenaris municipals de major sostenibilitat i potenciar les capacitats econòmiques 
específiques dels municipis catalans, així com adquirir una sèrie de compromisos que 
havien de significar l’aplicació dels principis de la sostenibilitat recollits en els diversos 
fòrums ambientals internacionals a l’àmbit local i que tenien com a eixos principals: 
 

- Incorporació a les polítiques i en els processos de presa de decisions de 
la interrelació dels aspectes ambientals amb els socials, econòmics i 
culturals. 

- Col·laboració dels ajuntaments amb altres xarxes i organitzacions 
ambientals i socials tant governamentals com no governamentals. 

- Fomentar la participació i la implicació dels sectors econòmics i socials 
en el desenvolupament sostenible. 

- Promoure la recerca d’oportunitats de finançament per projectes 
ambientals sorgits de les A21L. 

- Impulsar estratègies que incrementessin el pes relatiu de les ciutats com a 
garantia de reequilibri i sostenibilitat territorials.  

 
L’Assemblea Constitutiva de la Xarxa va rebre el suport de 118 municipis de la 
província a la que, progressivament s’incorporen altres municipis de fora de la província 
de Barcelona com Reus, Lleida o Girona, arribant el 2008 a 247 municipis associats 
(Diputació de Barcelona 2008a). La creació de la Xarxa va impulsar que altres 
diputacions iniciessin processos de desenvolupament de les A21L. En aquesta línia, la 
                                                 
696 Diputació de Barcelona. Declaració de Manresa: 
 www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=248aef69-3d84-43c9-9f51-
e67db3d1af23&groupId=63810 (consultat 31/03/2012).  



La inserció de l’ecologisme a les polítiques ambientals públiques de Catalunya 
 

 520 

Diputació de Girona posa en marxa el Programa de Suport a la Redacció de Plans 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS)697 (juny de 1997) que tenia com a eixos 
principals d’actuació plantejar el desenvolupament i l’ordenació del territori amb criteris 
de sostenibilitat, fomentar la implicació dels ajuntaments de les comarques de Girona en 
el Programa de Suport per a la Sostenibilitat i impulsar la realització d’A21L en àmbits 
supramunicipals de planificació. La Diputació de Girona va impulsar la creació del 
CILMA, organisme encarregat de desenvolupar les A21L a les comarques de Girona. A 
Lleida es va constituir el Fòrum Ambiental de Lleida, format per 61 entitats i 84 
persones a títol individual que tenia com a objectiu debatre i consensuar les directrius 
ambientals per l’elaboració del Pla d’Acció Local que va ser ratificat el 31 de març de 
2000 pel Ple Municipal de Lleida. El 2000, la Diputació de Tarragona inicià el 
Programa de Suport a l’elaboració de les A21L que tenia com a objectiu principal 
recolzar als ajuntaments de la província de Tarragona amb menys de 35.000 habitants, 
amb especial preferència els de menys de 5.000, i consells comarcals en el 
desenvolupament de les A21L en la posada en marxa de l’auditoria socioambiental, el 
pla d’acció local per a la sostenibilitat, el pla de seguiment posterior i el pla de 
comunicació i participació ciutadana. 
 
El paper de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat en el procés 
d’implementació de les A21L 
 
El procés d’implementació de les A21L s’inicia a principis del segle XXI a través de 
tasca impulsora de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, incrementant el 
seu suport als governs locals pel seu desenvolupament i a través del programa 
complementari de la Diputació de Barcelona que consistia en el cofinançament 
d’actuacions concretes destinades a la millora ambiental que estiguessin recollides en el 
Pla d’Acció del municipi (Mánuel i Martí, 2000).  
 
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha evolucionat en el seu model de 
recolzament a les polítiques ambientals locals cap a un model de gestió més orientat a 
adaptar-se al context internacional i a la potenciació d’un plantejament més transversal. 
Des de la Declaració de Manresa (1997) fins al 2005 (Declaració de Vilafranca) la 
seva tasca s’havia centrat, entre d’altres, en intensificar el recolzament tècnic als 
ajuntaments, facilitar l’intercanvi d’experiències i establir contactes sistemàtics entre els 
tècnics i polítics municipals i d’altres xarxes i organitzacions (governamentals i no 
governamentals), organització de jornades i cursos de formació i promoure la recerca 
d’oportunitats de finançament i cooperació per implementar les A21L (Ocaña, 2005). Al 
llarg d’aquest període a les diverses assemblees ordinàries s’havien tractat temes 
relacionats en la millora dels processos tècnics d’aplicació de les metodologies de 
l’A21L, com ara el sistema d’indicadors de sostenibilitat, o un recull de materials 
elaborats per tal de disposar d’eines de gestió adaptades a les necessitats dels municipis. 
Al mateix temps s’havien començat a treballar temes més de caràcter transversal com el 
Programa de Mobilitat Sostenible, el Model de Pacte per a la Mobilitat Sostenible 
(2001) i la promoció del consum més responsable i la incorporació de criteris de compra 
sostenible i comerç just en les compres i contractacions públiques que es recollia a la 
Declaració de Mataró, Consumir bé sense fer malbé (Diputació de Barcelona, 2008a) 
de 2004.  
                                                 
697 Diputació de Barcelona. Programa de suport de la Diputació de Girona a la redacció de Plans d’Acció 
Local per a la Sostenibilitat. Ideari i plantejament programàtic: 
 www.ddgi.cat/mediambient/docs/ideari.pdf (consultat 01/04/2012). 
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A partir de 2004 la tasca de recolzament a les polítiques ambientals locals de la Xarxa 
s’orienta cap a un plantejament més adaptat al context internacional, d’assessorament 
tècnic en matèria de participació ciutadana i a fomentar el paper reivindicatiu dels 
municipis (Diputació de Barcelona, 2008a):  
  

- Col·laboració amb la Campanya Europea de Ciutats Sostenibles, 
participant de forma activa en la IV Conferència Europea de Ciutats 
Sostenibles Aalborg + 10 (Juny de 2004); i a través de la Declaració de 
Vilafranca, Ciutats i pobles per a la prevenció del canvi climàtic (2005), 
amb motiu de l’entrada en vigor el febrer d’aquell any del Protocol de 
Kyoto, en el que els municipis integrants de la Xarxa adopten el 
compromís de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, 
amb accions sobre el consum d’energia i la mobilitat sostenible.  

- Potenciació dels mecanismes de participació municipal, a través dels 
grups de treball, organitzant jornades i vistes formatives, així com 
mitjançant l’elaboració de documents orientats a l’adaptació dels 
municipis a la nova legislació ambiental.  

- Activitats orientades a exercir de lobby de pressió, elaborant i presentant 
esmenes i al·legacions a projectes normatius i legislatius: Pla Energètic 
de Catalunya, el Pla d’Infraestructures de Catalunya, contra el Decret de 
mobilitat obligatòria, o contra la Llei 16/2002, de protecció contra la 
contaminació acústica.  

 
6.2.1.3.3 El paper de les Diputacions en la implementació de les A21L a Catalunya: la 
metodologia de la Diputació de Barcelona  
 
La Gerència de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona va promoure, des de 1993, 
el procés d’implantació de les A21L mitjançant una metodologia pròpia (Figura 54) que 
es basava en el Programa d’auditories ambientals - Agendes 21 Locals com a instrument 
fonamental de planificació i gestió del territori municipal i que tenia com a objectiu 
principal de donar suport als municipis per iniciar els processos d’elaboració d’A21L 
(Diputació de Barcelona, 2003). Les auditories ambientals tenien una durada d’un any i 
constaven de quatre fases: 
 

- Caracterització del municipi a partir del recull d’informació 
socioeconòmica i ambiental: realització del treball de camp per recollir 
les dades necessàries per analitzar la situació ambiental de l’ajuntament i 
creació de la Comissió mixta de seguiment.698  

- Pre-diagnosi i anàlisi de la situació del municipi: elaboració d’una 
memòria descriptiva del municipi a partir de l’avaluació dels aspectes 
ambientals i estructurals que ha de ser sotmesa a les eventuals 
modificacions del Fòrum 21. 

- Proposta del pre-pla d’acció ambiental: aquest document ha de definir 
l’estratègia i les actuacions prioritàries necessàries perquè el municipi 
avanci cap al desenvolupament sostenible. 

                                                 
698 La Comissió mixta de seguiment integrava als representants de l’ajuntament (regidor i tècnic del medi 
ambient), el director de l’auditoria en representació de la Diputació de Barcelona i representants de 
l’empresa col·laboradora (Diputació de Barcelona, 2003).  
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- Post-auditoria: inclou un pla de seguiment que detalla els instruments i 
les actuacions necessàries per avaluar l’evolució del municipi i 
contrastar-los amb els objectius del pla d’acció. 

 
Els objectius del Programa d’auditories ambientals-Agendes 21 Locals es fonamentaven 
en la implementació d’un pla d’acció local que incorporava un sistema d’indicadors que 
permetia avaluar la tendència del municipi cap a la sostenibilitat i es basaven en tres 
principis clau: el desenvolupament local havia de ser compatible amb la utilització 
sostenible dels recursos; considerar el municipi com un ecosistema en el que s’havien 
d’establir polítiques integrades que superessin els dèficits ambientals; i establir 
mecanismes de participació en tot el procés implicant-hi tots els sector socials i 
econòmics i a totes les administracions que intervenen en el territori municipal 
(Diputació de Barcelona, 2003).  
 
El programa oferia recursos tècnics i econòmics a les administracions locals que 
desitjaven iniciar un procés d’A21L, fet que va promoure, segons Mánuel i Martí 
(2000), que diversos municipis com Viladecans, Igualada, Sant Celoni, Manlleu i 
Mataró, posessin en pràctica aquesta metodologia de forma experimental. En la pràctica 
el Programa d’Auditories Ambientals-Agendes 21 va significar un canvi de 
plantejament de les polítiques ambientals cap a una perspectiva transversal de la gestió 
local, amb una tendència a l’ampliació de les col·laboracions interdepartamentals i 
intermunicipals i el punt de partida de les A21L (Diputació de Barcelona, 2008a).  
 
Una vegada elaborat el Pla de Seguiment que permetia la formulació d’uns indicadors 
ambientals específics del municipi, del nivell d’acompliment del Pla d’Acció i del grau 
de participació dels agents socials implicats en el procés, es preveia la consolidació d’un 
òrgan de participació estable i permanent (Oficines de l’Agenda 21 Local) que havia de 
facilitar la implantació, execució i seguiment posterior del Pla d’Acció Local (Figura 
55). Tal i com planteja la Diputació de Barcelona (2003), les Oficines de l’Agenda 21 
Local es conceben com a òrgans catalitzadors dels processos de participació i com 
impulsors de la transversalitat en la gestió municipal i de la convergència entre els 
diferents instruments de planificació local. En aquest aspecte, els Observatoris de la 
Sostenibilitat són instruments que permeten al municipi l’autoavaluació del procés de 
l’A21L des de diverses perspectives (Diputació de Barcelona, 2003): 
 

- Seguiment del grau d’implicació dels agents econòmics i socials en el 
procés. 

- Avaluació de la consecució dels diferents objectius predeterminats i de 
l’estudi de l’evolució dels indicadors de sostenibilitat.  

- Promoció de bones pràctiques i procediments que haurien de permetre un 
desenvolupament sostenible del municipi. 

 
Des del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona es realitza un seguiment 
dels plans d’acció dels processos d’elaboració de les A21L impulsats per aquesta, que 
incorpora els resultats de les diverses auditories ambientals al Sistema Municipal 
d’indicadors de Sostenibilitat definit per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, per tal de realitzar-ne un seguiment periòdic (Diputació de Barcelona, 
2003)  
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Figura 54: Procés de l’A21L impulsat per la Diputació de Barcelona 
 

 
 
Font: Diputació de Barcelona699  
                                                 
699 Diputació de Barcelona. Agenda 21 Local. Metodologia de la Diputació de Barcelona: 
http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu/continguts/plans-daccio.-agendes-21/4.-metodologia-per-la-
realitzacio-duna-agenda-21-local/4.1-metodologia-de-la-diputacio-de-barcelona (consultat 12/04/2012). 
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Figura 55: Planificació cap a la Sostenibilitat de les A21L 
 

 
Font: Diputació de Barcelona700  
 
6.2.1.3.4 Les Agendes 21 supramunicipals 
 
Les Agendes 21 supramunicipals s’han ajustat a la metodologia establerta en el 
Programa d’Auditories Ambientals Supramunicipals de l’Oficina Tècnica del Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració, en alguns 
casos d’empreses privades de consultoria ambiental i d’universitats, en altres. El seu 
objectiu és el d’afavorir la implementació de diagnosis ambientals i el desenvolupament 
                                                 
700 Diputació de Barcelona. Planificació cap a la Sostenibilitat: 
 http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu/continguts/plans-daccio.-agendes-21/4.-metodologia-per-la-
realitzacio-duna-agenda-21-local/4.1-metodologia-de-la-diputacio-de-barcelona (consultat 12/04/2012).  
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de les Agendes 21 als municipis rurals, de gran extensió i poca població mitjançant una 
metodologia d’anàlisi del territori amb una perspectiva que supera els límits 
administratius municipals, sense deixar de banda les característiques pròpies de cada 
ajuntament.701 Aquesta perspectiva supramunicipal ha significat la readaptació de la 
metodologia de les Agendes 21 de la Diputació de Barcelona, incorporant aspectes 
metodològics dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES).702 L’aplicació 
d’aquesta metodologia implica que la informació recopilada i estudiada a l’Agenda 21 
hauria de facilitar la redacció d’un PAES, ja que aquest proposa que els ajuntaments, 
responent als compromisos adquirits en adherir-se al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses,703 
assoleixin els compromisos de reducció de gasos d’efecte hivernacle mitjançant les 
actuacions necessàries en matèria d’energia, mobilitat, residus i aigua. 
 
Significa un canvi metodològic de concepció en la planificació ambiental del territori i 
comporta la implementació de mecanismes de coordinació entre diverses 
administracions públiques i els organismes tècnics implicats en el desenvolupament de 
les Agendes 21 supramunicipals, com ara l’Oficina Tècnica del Canvi Climàtic, la 
Comissió Tècnica de Seguiment i els propis municipis. Els seus objectius es centren en 
establir un marc supramunicipal de planificació i gestió ambiental que hauria de 
permetre una major coherència i efectivitat de les problemàtiques ambientals del 
conjunt de municipis que hi formen part. Aquesta metodologia ha significat la 
possibilitat d’implementar un sistema de diagnosi i implementació de polítiques de 
planificació ambiental en àmbits supramunicipals complexos com poden ser les 
comarques o els espais naturals en els que s’integren diversos municipis amb realitats 
diverses més enllà dels límits estrictament administratius i que fan imprescindible la 
coordinació entre les entitats públiques i privades i les diverses administracions 
públiques que tenen competències d’actuació sobre el medi natural.  
 
En el cas de l’Agenda 21 supramunicipal de l’Alt Penedès704 es va implicar a la 
Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i 18 municipis de la 
comarca mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració (2010) i va comptar amb 
l’assessorament tècnic d’una empresa privada. En el procés d’elaboració de l’Auditoria 
Ambiental es va desenvolupar un estudi exhaustiu dels 18 municipis implicats a través 

                                                 
701 Diputació de Barcelona. Agendes 21 supramunicipals. L’Agenda 21 s’estén a tota la província: 
www.diba.es/web/mediambient/llistabutlletins/-
/butlletidigital/detall/EAMBIENT/9/11019;jsessionid=yPygTRwKTLpptyYt1f4TLjcqXp6Cy1vLz8qT1z
WhK3FTGvrdGYb2!-283541827!1309749418409 (consultat 12/04/2012)  
702 Els objectius del PAES són aconseguir una reducció d’emissions dels municipis superior al 20% per 
2020 mitjançant propostes d’estalvi i eficiència energètiques de producció de renovables i de millora de la 
gestió de residus i de l’aigua. Els compromisos del Pacte corresponen a tot el municipi, incloent tots els 
sectors (serveis, domèstic, transport, residus).  
Diputació de Barcelona. Els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).: 
www.diba.cat/mediambient/pactealcaldes/paes (consultat 30/04/2012).  
703 El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses és una iniciativa europea que neix com a instrument per implicar als 
governs locals en la lluita contra el canvi climàtic i que té com a principal compromís la reducció en més 
d’un 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle al municipi. Per aconseguir aquest objectiu 
l’ajuntament es compromet a la redacció d’un PAES del municipi en el termini d’un any des de la data 
d’adhesió, presentar un informe de seguiment del PAES a la Direcció General d’Energia de la Comissió 
Europea i organitzar activitats dedicades a l’energia i al Pacte.  
Diputació de Barcelona. El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.: 
www.diba.cat/web/mediambient/pactealcaldes (consultat 30/04/2012).  
704 Agenda 21 supramunicipal del Baix Penedès: www.ccapenedes.cat/serveis/agenda21 (consultat 
30/04/2012).  



La inserció de l’ecologisme a les polítiques ambientals públiques de Catalunya 
 

 526 

de la descripció dels seus aspectes estructurals (usos del sòl i planejament urbanístic, 
activitats econòmiques, mobilitat...) i dels vectors ambientals (fluxos de residus, 
d’energia, d’aigua, medi atmosfèric i soroll).  
 
Un altre exemple d’aplicació de la metodologia de treball de les Agendes 21 
supramunicipal és la Diagnosi ambiental supramunicipal d’espais naturals protegits. La 
primera experiència es va realitzar al Parc Natural del Montseny (2003) i va servir de 
referència metodològica pel diagnòstic ambiental dels municipis del Parc Montnegre i el 
Corredor. Segons Boada i Rieradevall (2005), els municipis que formen part d’aquest 
Parc, constitueixen una unitat territorial moderna, amb moltes de les problemàtiques 
socioambientals comunes que implica la necessitat d’aplicar una nova visió de la 
diagnosi d’un territori singular, com és un espai protegit, que supera la visió 
estrictament municipal i que feia necessari realitzar un estudi ambiental territorial que 
superés els límits administratius, municipals, comarcals i provincials. La necessitat de 
donar resposta a les problemàtiques ambientals comunes entre els diversos municipis i 
la dificultat de disposar d’una informació ambiental complexa i dispersa va implicar la 
necessitat d’implicar diversos organismes, institucions i experts en el procés: 
responsables científics de la Universitat, el Servei de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona, el centre gestor del Parc del Montnegre i el Corredor, el Servei de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona, i l’Observatori de Seguiment de la Biodiversitat 
de Tordera. Per Boada i Rieradevall (2005), aquesta complexitat de factors ambientals i 
d’agents socials implicats en el procés de diagnosi significar la integració de factors 
relacionats amb el medi natural del Parc amb els dels municipis ubicats al seu entorn705 
com ara el medi natural (recursos forestals, biomassa, activitat cinegètica), integració 
entre medis (residus sòlids municipals, recursos energètics i hídrics, caracterització de 
les aigües superficials i subterrànies del parc), medi socioeconòmic (risc d’inundacions 
en els municipis veïns, models de gestió ambiental dels municipis del parc, agricultura i 
turisme, pressió antròpica del parc, diagnosi ambiental de la mobilitat, diagnosi 
socioambiental dels recursos turístics, l’educació ambiental al Corredor i al Montnegre).  
  
6.2.1.4 Experiències de participació ciutadana a les A21L a Catalunya: l’Agenda 21 de 
Barcelona  
 
L’Agenda 21 de Barcelona ha estat un procés participatiu que s’ha caracteritzat per la 
gran diversitat de representants de l’àmbit social, empresarial, universitari, grups 
polítics i de les institucions públiques que hi ha format part amb l’objectiu de definir els 
principals reptes ambientals i socials de la ciutat en la línia dels objectius fixats en el 
capítol 28 de l’A21 a la Cimera de la Terra (1992). La pluralitat del procés participatiu 
de l’A21L de Barcelona va ser possible, malgrat la dimensió i la complexitat de 
l’organització municipal de la ciutat, per la col·laboració entre els diversos agents 
socials implicats, el moviment ecologista i els partits polítics en el govern municipal a 
partir de 1995 (PSC, ERC i ICV) que van contribuir a desenvolupar un conjunt de 
compromisos i objectius compartits que es van concretar en el document final 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. 
 

                                                 
705 Aquests municipis (Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Mataró, Palafolls, 
Pineda de Mar, Sant Cebrià Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Tordera, Vallgorguina, Vilalba 
Sasserra) tenen, per la seva extensió i estructura socioeconòmica, característiques mols diferenciades que 
dificulten la realització d’una anàlisi ambiental i la definició d’un Pla d’Acció que integri les seves 
particularitats (Boada i Rieradevall, 2005).  
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6.2.1.4.1 Els inicis de l’estratègia per la sostenibilitat 
 
El paper del moviment ecologista en el desenvolupament de l’A21L de Barcelona ha 
estat fonamental per aconseguir la implicació dels partits polítics i la integració de les 
seves propostes en la política municipal de la ciutat des de les diverses regidories o 
àrees implicades directament en el procés (Serveis Urbans i Manteniment, Mobilitat, 
Medi Ambient i Salut, Educació, Urbanisme i Parcs i Jardins). Segons Puig (2000), 
malgrat que a la Cimera de la Terra l’Ajuntament de Barcelona hi va estat representat, 
no es va desenvolupar cap iniciativa municipal per adoptar els continguts específics de 
l’A21L; el moviment ecologista a través de la Plataforma Estalvia Energia, va iniciar els 
treballs per dotar a la ciutat d’un programa d’actuació per una política mediambiental 
que es va presentar a la Conferència Partnerships for Change (Manchester, setembre 
1993) i que van comportar la redacció dels Programes d’Actuació per una Política 
Ambiental a Barcelona. La integració dels principis ambientals definits en el context 
internacional es van consolidar mitjançant la participació de l’Ajuntament de Barcelona 
a la Primera Conferència sobre Ciutats i Pobles Sostenibles en la que es va concretar 
l’adhesió a la Carta d’Aalborg, que va ser aprovada per unanimitat per tots els grups 
municipals el 1995.  
 
L’adopció de les directives internacionals sobre medi ambient per part dels partits 
polítics que formaven part del govern municipal, en el que ICV va tenir un paper 
fonamental com a dinamitzador del procés d’integració dels principis de la sostenibilitat 
en l’acció política de l’ajuntament de Barcelona, va ser fonamental per impulsar el 
procés de l’A21L. Les decisions del nou govern municipal en matèria ambiental, tal i 
com recull Puig (2000), van servir per crear una estructura organitzativa que facilità el 
compromís d’aprovació de l’A21L: creació de la Regidoria de Ciutat Sostenible (juliol 
de 1995); compromís d’elaboració de l’A21L (15 de març de 1996), inclòs en el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) 1996-1999; Comissió de Política Mediambiental i de 
Sostenibilitat (6 de març de 1997), amb l’encàrrec de desenvolupar l’A21L; i la creació 
del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat (26 de març de 1998). 
 
El Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat es va constituir com un òrgan 
consultiu i de participació sectorial, adscrit a la Comissió de Sostenibilitat, Serveis 
Urbans i Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu principal de 
contribuir a estendre la cultura de la sostenibilitat a través de donar impuls a l’Agenda 
21 de Barcelona, la seva implantació i seguiment, així com impulsar la col·laboració 
entre les diverses associacions, entitats i institucions en el terreny ambiental.706 Aquest 
darrer objectiu era fonamental per impulsar el procés de participació ciutadana en que hi 
formessin part la més àmplia representació de la ciutadania, l’administració pública i 
política, les organitzacions cíviques, les associacions ambientals i ecologistes, el sector 
empresarial, els experts en temes ambientals, els col·legis professionals, les universitats, 
i dels Consells de Medi Ambient dels Districtes de la ciutat.707 
 
El procés d’elaboració de l’A21L de Barcelona va afavorir la introducció de criteris de 
sostenibilitat en el conjunt dels serveis municipals, amb l’objectiu de potenciar la 
transversalitat ambiental en la resta de polítiques desenvolupades per l’Ajuntament de 
                                                 
706 Ajuntament de Barcelona. Normes reguladores del Consell Municipal de Medi Ambient i 
Sostenibilitat: www.bcn.es/agenda21/A21_normes.htm (consultat 01/05/2012).  
707 Ajuntament de Barcelona. Membres del plenari del Consell Municipal de Medi Ambient i 
Sostenibilitat: www.bcn.es/agenda21/A21_membresplenari.htm (01/05/2012).  
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Barcelona. En aquesta línia, el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2000-2003 va incidir 
en tres grans eixos programàtics relacionats amb l’A21L de Barcelona: el progrés 
econòmic, la qualitat de vida i el desenvolupament sostenible, i la cohesió social. Des de 
la perspectiva ambiental i social, es plantejava la necessitat de promoure activitats 
emergents, vinculades al coneixement, la recerca, les noves tecnologies, les no 
contaminants i el medi ambient, la cultura, els serveis i atenció a les persones, més 
zones verdes, potenciació del transport públic, mobilitat fluïda i sostenible, l’educació 
ambiental, el reciclatge, les energies renovables, i la regeneració i l’ús del front litoral i 
dels rius.708  
 
6.2.1.4.2 Participació i transversalitat a l’A21L de Barcelona 
 
L’A21L de Barcelona es basava en els principis recollits a la Carta d’Aalborg, 
concretament en el Principi 1.13:709 
 

“Nosaltres, ciutats i viles, ens comprometem a fer realitat el mandat rebut de 
l’Agenda 21, el document, clau aprovat a la Cimera de la Terra a Rio de 
Janeiro, de treballar amb tots els sectors de les nostres comunitats 
(ciutadans, empreses, grups d’interès) en el desenvolupament de les nostres 
Agendes 21 Locals. Prenem en consideració la crida del Cinquè Programa 
d’Acció Ambiental de la Unió Europea “Cap a la sostenibilitat” de 
compartir la responsabilitat en l’aplicació del dit programa de comú acord 
amb tots els sectors de la comunitat. Per tant, basarem la nostra feina en la 
cooperació entre tots els actors involucrats. Vetllarem per a què tots els 
ciutadans i grups interessats tinguin accés a la informació i puguin participar 
en els processos locals de presa de decisions. Cercarem oportunitats 
d’educació i preparació per a la sostenibilitat, no només adreçades a la 
població en general sinó també als representants electes i els funcionaris del 
govern local” 

 
La metodologia participativa de l’A21L de Barcelona s’ha fonamentat en la implicació 
de la ciutadania a través de les seves entitats socials, empreses, universitats, partits 
polítics i altres, a partir de 4 principis bàsics:710  
 

- Estratègia, al llarg a mitjà i llarg termini (10 anys) 
- Transversalitat, mitjançant la incorporació global de les dimensions 

social, econòmica i ambiental recollides des de la ciutadania. 
- Coneixement, ja que ha servir per elevar el nivell col·lectiu d’informació 

i educació ambiental. 
- Corresponsabilitat, degut a que sorgeix d’un Consell Municipal de Medi 

Ambient i Sostenibilitat que representa una part molt significativa de 
persones i entitats relacionades amb el medi ambient que recullen les 
aportacions de la ciutadania.  

 

                                                 
708 Ajuntament de Barcelona. El PAM 2000-2003, eina bàsica per governar la ciutat: 
www.bcn.es/publicacions/b_informacio/31/noticia01.htm (consultat 01/05/2012).  
709 Xarxa de Ciutat i Pobles cap a la Sostenibilitat. Carta d’Aalborg: 
www.diba.cat/documents/63814/63872/xarxasost-pdf-cartaaalborg-pdf.pdf (consultat 01/05/2012).  
710 Ajuntament de Barcelona. El procés participatiu de l’Agenda 21 de Barcelona: 
www.bcn.cat/agenda21/a21/procesparticipatiu.htm (consultat 08/05/2012).  
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D’aquests principis bàsics, segons el Consell Municipal de Medi Ambient i 
Sostenibilitat (2001), el model l’A21L de Barcelona s’ha articulat a l’entorn de dos 
eixos que tenen com a objectiu principal la construcció del consens sobre la visió de 
futur de la ciutat: 
 

- La transversalitat: el caràcter plurisectorial i multitemàtic de la 
sostenibilitat, amb la participació de ciutadans procedents de tots els 
àmbits del coneixement de l’activitat humana a través de la incorporació 
de components econòmics i socioculturals, relacionats amb els aspectes 
ambientals.  

- La dimensió participativa: mitjançant la implicació i el compromís de 
tots els agents socials que integren la ciutadania com ara associacions, 
entitats, escoles, sindicats, grups polítics, empreses, ciutadans no 
organitzats, tècnics municipals i d’altres nivells de govern, govern 
municipal... (Figura 56).  

 
  
 

 
 
Font: Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat (2001:90)  
 
El procés de participació de l’A21L de Barcelona s’inicia el 2000 amb una primera fase 
d’informació i deliberació, a partir de la posada en marxa de 13 grups de treball en el 
marc del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat que van reflexionar sobre 

Figura 56: La xarxa d’actors per la sostenibilitat 
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la situació ambiental de la ciutat i van elaborar una sèrie de propostes d’actuació a 
l’entorn d’un conjunt de temàtiques clau en l’estratègia de sostenibilitat: energia, aigua, 
residus, espai urbà, educació, participació, mobilitat, activitat econòmica, solidaritat o 
els impactes globals del sistema urbà de Barcelona (Consell Municipal de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, 2001).  
 
Segons la Diputació de Barcelona (2003), al llarg de 2001 els agents organitzadors del 
procés i responsables de l’estructura organitzativa de l’A21L de Barcelona van ser la 
Secretaria Tècnica del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, la Direcció 
de Serveis d’Educació Ambiental i Participació de l’Ajuntament de Barcelona amb la 
col·laboració d’una empresa consultora, que va tenir com a tasca principal sonar suport 
metodològic i assistència tècnica. La funció de coordinació del procés de participació en 
l’àmbit territorial va estar a càrrec del Grups d’impuls de districte, que van ser els 
encarregats d’implicar als Agents 21 en les dinàmiques participatives (Figura 57). 
 
Figura 57: Els protagonistes del procés d’A21L de Barcelona i les seves funcions  
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Agents 21 Professionals o voluntaris, tant de l’administració municipal 
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Font: Diputació de Barcelona (2001:15)  
 
El document de treball Cap a l’Agenda 21 de Barcelona. Document per al debat va ser 
un element clau en la dinamització del procés de participació ciutadana. Aquest 
document va ser distribuït a més de 500 entitats socials a las que es va convidar a 
adherir-se al procés participatiu mitjançant la creació de diversos instruments de 
participació: una pàgina web,711 http://www.bcn.cat/agenda21organització de debats 
temàtics entre persones significatives en els temes a debatre, desenvolupament 
d’enquestes sobre les prioritats ambientals, sessions de prospectiva, creació de l’Agenda 
21 Escolar,712 creació d’un fòrum virtual a la web de l’Ajuntament de Barcelona...  
 
La dinàmica del procés d’informació i deliberació va finalitzar amb la redacció de 
l’esborrany del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat (Figura 58). A partir de la 
redacció d’aquest document, es va iniciar la fase de concreció (gener-maig 2002) en la 

                                                 
711 Ajuntament de Barcelona. Agenda 21 de Barcelona: www.bcn.cat/agenda21/ (consultat 10/05/2012).  
712 L’Agenda 21 Escolar és un procés participatiu en el que els centres educatius podien desenvolupar la 
seva pròpia A21L a partir de la priorització de aquells temes que cada centre considerava més importants. 
En els temes abordats hi predominaven l’ambientalització de la gestió dels recursos i dels residus, però 
també si van incloure projectes de millora de l’entorn proper, així com projectes d’hort i jardí, energia 
solar, mobilitat i soroll (Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, 2002a).  
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que l’objectiu principal va consistir en assolir un consens sobre els objectius i les línies 
d’acció establertes en el primer esborrany. Per assolir aquests objectius es van 
organitzar una sèrie de fòrums territorials (districtes) i temàtics monogràfics per cada un 
dels objectius recollits en l’esborrany del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Una 
vegada recollides les aportacions consensuades dels participants en els diversos fòrums 
territorials i temàtics es va redactar un document que va ser retocat pels membres del  
Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, que va aprovar la versió definitiva 
el 21 de maig de 2002.713  
 
 
 

 
 
Font: Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat (2002a:12)  
 
El document final Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat-Agenda 21 de Barcelona va 
ser signat pels 120 membres del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat el 

                                                 
713 El procés participatiu de l’Agenda 21 de Barcelona: 
www.bcn.cat/agenda21/a21/procesparticipatiu.htm (consultat 08/05/2012).  
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9 de juliol de 2002. Els 10 objectius que recull aquest document integren aspectes 
ambientals, socials, polítics, econòmics i educatius (Consell Municipal de Medi 
Ambient i Sostenibilitat (2002b):  
 

1. Protegir els espais lliures i la biodiversitat i ampliar el verd urbà. 
2. Defensar la ciutat compacta i diversa, amb un espai públic de qualitat. 
3. Millorar la mobilitat i fer del carrer un entorn acollidor. 
4. Assolir nivells òptims de qualitat ambiental i esdevenir una ciutat saludable. 
5. Preservar els recursos naturals i promoure l’ús dels renovables. 
6. Reduir la producció de residus i fomentar la cultura de la reutilització i el 

reciclatge. 
7. Augmentar la cohesió social, enfortint els mecanismes d’equitat i participació. 
8. Potenciar l’activitat econòmica orientada cap a un desenvolupament sostenible. 
9. Progressar en la cultura de la sostenibilitat mitjançant l’educació i la 

comunicació ambiental. 
10. Reduir l’impacte de la ciutat sobre el planeta i promoure la cooperació 

internacional.  
 
La signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat implicava l’elaboració dels 
Plans d’Acció sobre aquells aspectes que cada signant decidia voluntàriament per 
contribuir al llarg del període 2002-2012 a la consecució dels objectius fixats 
col·lectivament (Diputació de Barcelona, 2003). El Pla d’Acció recollia les accions les 
activitats que els membres de l’empresa, entitat o institució acorden dur a terme per 
avançar cap a la sostenibilitat mitjançant: identificació dels punts forts i febles, definició 
dels reptes i objectius de futur, elaboració de la proposta de mesures i accions concretes 
a emprendre, aprovació del Pla d’Acció i la definició d’un conjunt d’indicadors per a 
valorar els resultats de la implementació (Consell Municipal de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, 2002a).  
 
Al llarg del període 2002-2005 un total de 55 entitats van desenvolupar el seu Pla 
d’Acció i 170 centres educatius ho van fer des de el programa de la Agenda 21 Escolar. 
Segons el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat (2005a), el suport 
municipal en aquest procés es va concretar en l’assessorament tècnic per a l’elaboració 
dels Plans d’Acció, mitjançant l’establiment de grups de treball (un per cada objectiu 
del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat) en els que hi participaven 200 
representants de més de 100 entitats. Tal i com podem veure a la Figura 59, la 
metodologia d’aquests grups de treball comptaven amb la informació subministrada per 
l’ajuntament de Barcelona a través de les guies metodològiques o informatives, els 
informes sectorials, els diversos Plans d’Acció de les entitats participants i del PAM 
2004-2007, que els hi permetien disposar de suficients dades per desenvolupar els 
debats interns per cadascun dels objectius. A l’informe de cada grup es recollien les 
aportacions de les entitats i ciutadans participants i una proposta provisional d’avenços i 
reptes assolits que, posteriorment es publicaven a la web de l’A21L de Barcelona, i 
permetien el procés de deliberació per via telemàtica.  
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Font: Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat (2005a:9) 
 
L’objectiu de responsabilitat compartida per part de la ciutadania en el procés 
d’elaboració de l’A21L de Barcelona implicava que les entitats participants poguessin 
aplicar de forma pràctica la tasca desenvolupada en els diversos grups de treball. Per 
donar a conèixer les diverses bones pràctiques es va editar la el catàleg 100 bones idees. 
Catàleg de bones pràctiques dels signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
amb l’objectiu de empreses, associacions ciutadanes, entitats ecologistes, universitats, 
escoles, col·legis professionals i administracions públiques poguessin compartir les 
seves experiències innovadores en l’àmbit de la sostenibilitat (Consell Municipal de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, 2005b). Es pretenia que les organitzacions que 
participaven en el desenvolupament de l’A21L de Barcelona triés, a través dels resultats 
del seu Pla d’Acció, les bones pràctiques més representatives de la seva actuació.  
 
6.2.1.5 Un balanç dels Plans d’acció de les A21L de la Diputació de Barcelona 
 
Segons l’estudi Seguiment i avaluació dels Plans d’Acció de l’Agenda 21 Local714 
elaborat per l’Oficina Tècnica del Canvi Climàtic i Sostenibilitat de l’Àrea de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona, recollint dades de 2010, 153 ajuntaments de la 
província de Barcelona disposaven d’Agenda 21 (67% del total) i 56 municipis estaven 
en fase d’elaboració. A nivell d’habitants, significa que el 95% de la població disposa 
d’Agenda 21 en el seu municipi. Aquestes dades ens donen la forta implementació 
territorial de les A21L i reflecteixen el fet de que el seu desenvolupament es va iniciar 
en l’àmbit de la regió metropolitana, les capitals de comarca i els municipis del litoral, 
amb una gran densitat de població i fortes problemàtiques ambientals, per posteriorment 
orientar-se, mitjançant l’increment de les Agendes 21 supramunicipals, a donar resposta 
                                                 
714 Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica del Canvi Climàtic i 
sostenibilitat. Seguiment i avaluació dels Plans d’Acció de l’Agenda 21 Local: 
www.diba.cat/documents/471045/471155/mediambient-pdf-seguimentPALdef-pdf.pdf  
(consultat 12/05/2012).  

Figura 59: Esquema de funcionament dels grups de treball dels objectius del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
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als municipis rurals, amb una densitat menor i problemàtiques ambientals comuns 
(Figura 60).  
 
Figura 60: Evolució del nombre de municipis amb A21L 2002-2010 
 

 
Font: Seguiment i avaluació dels Plans d’Acció de l’Agenda 21 Local715  
 
D’aquest estudi es pot apreciar que els aspectes relacionats amb l’estructura i 
l’ordenació del territori, la mobilitat, els sistemes naturals, el funcionament i 
l’organització del municipi, la descripció dels models de comportament de la població i 
les activitats econòmiques tenen cada vegada més pes en els Plans d’Acció. Els temes 
tractats en les A21L són cada cop més transversals i inclouen aspectes relacionats amb 
la prevenció ambiental sobre el territori i la ciutadania en detriment de les accions 
relacionades amb els aspectes estrictament ambientals com ara el flux de l’aigua, 
l’energia i els residus o els relacionats amb la contaminació atmosfèrica i acústica. 
Respecte al grau d’execució, es reflecteix l’efectivitat de les A21L i el grau 
d’acompliment dels seus objectius de sostenibilitat local ja que, segons dades de 2010, 
quasi el 80% del total d’accions dels Plans d’Acció (incloent les que ja estan executades 
i les que els ajuntaments tenen previstes a curt termini) programades s’havien 
implementat. 
 
De l’anàlisi dels indicadors de sostenibilitat716 recollits a la Memòria de sostenibilitat 
2008 de la Diputació de Barcelona que avalua a 68 ajuntaments de la província de 

                                                 
715 Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica del Canvi Climàtic i 
sostenibilitat. Seguiment i avaluació dels Plans d’Acció de l’Agenda 21 Local:  
www.diba.cat/documents/471045/471155/mediambient-pdf-seguimentPALdef-pdf.pdf  
(consultat 12/05/2012).  
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Barcelona (segons dades de 2008), que representen el 73% de la seva població, s’extreu 
que s’ha produït un progressiu avanç en la millora de les condicions ambientals en 
aquells municipis que han implementat processos de sostenibilitat local en l’àmbit de 
les A21L, encara que el creixement econòmic que s’ha produït al llarg del període 
analitzat (2000-2007) ha significat que el consum de recursos naturals encara sigui 
massa intensiu (Diputació de Barcelona, 2009a). Aquest estudi analitza el grau 
d’acompliment dels objectius recollits en el Compromís d’Aalborg respecte al territori 
(ocupació urbana del sòl i la protecció d’espais d’interès natural), residus (intensitat de 
producció de residus de l’economia local, recuperació de residus municipals, utilització 
de deixalleries municipals i recuperació de residus industrials), energia (intensitat 
energètica local, consum final d’energia, desplaçament i mobilitat de la població, 
producció local d’energies renovables i emissió de gasos amb efecte hivernacle) i aigua 
(intensitat de consum d’aigua de l’economia local i abastament d’aigua municipal). De 
les conclusions de l’estudi s’extreuen les següents conclusions: 
 
Territori: 

- L’ocupació urbana del sòl es situa en el seu límit superior, sobretot en els 
municipis més grans amb el conseqüent impacte negatiu sobre la qualitat 
ambiental i paisatgística de l’entorn natural i l’eficiència en l’ús dels 
recursos naturals.  

- El nivell de protecció dels espais d’interès natural és insuficient, sobretot 
en els municipis grans. 

 
Residus: 

- Lleugera tendència al descens en la intensitat de producció de residus 
industrials degut a la millora en l’eficiència dels processos productius, en 
la intensitat de producció i a un canvi en la pauta de consum de la 
població. 

- Increment en el procés de recollida selectiva dels residus municipals que 
són recollits separadament i que poden ser recuperats i reutilitzats 
(increment del 182,2% en la recollida selectiva en el període 2000-2007, 
malgrat el creixement de la generació). 

- Augment en un 34,7% de la utilització de les deixalleries a causa de la 
implementació d’estratègies per part dels ajuntaments: ubicacions 
adequades, millora de l’accessibilitat, horaris més extensos, deixalleries 
mòbils...  

- Els municipis analitzats acompleixen els objectius fixats, amb un 71,26% 
de recuperació de residus industrials. 

 
Energia: 

- Augment de l’eficiència de l’ús de l’energia en una reducció anual del 
2%, superior a l’objectiu marcat pel PEC, que marcava un 1,74% anual. 

- L’evolució del consum final d’energia per habitant i any mostra una 
lleugera disminució (-1,4%) en el període 2000-2006. Aquestes dades 
són diferents en funció de cada sector: el consum energètic del transport 
ha augmentat d’un 2,9%, el sector domèstic ha augmentat d’un 14,5% i 

                                                                                                                                               
716 Els indicadors de sostenibilitat són un instrument de seguiment i avaluació dels processos de 
sostenibilitat iniciats en els municipis. Permeten valorar el grau i el ritme d’execució de les accions 
empreses, així com analitzar l’evolució municipal cap a escenaris més sostenibles (Diputació de 
Barcelona, 2009a).  
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en el cas de la indústria ha disminuït en el seu valor absolut en un -
16,4%.  

- En el període 2000-2006 es va produir un augment del 8,4% de la 
producció d’energia a partir de fonts energètiques renovables, 
principalment a través de l’energia eòlica, la solar i la minihidràulica.  

- L’evolució de l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle segueix una 
tendència decreixent amb una disminució del 6,6% des de 2000 al 2006. 
El principal generador de les emissions són generades pel transport 
(67,7%), el sector domèstic (11,86%) i l’industrial (11,79%). 

 
Aigua: 

- Augment de l’eficiència de les xarxes d’abastament, del consum a les 
llars i de la millora dels processos productius que incideixen en una 
disminució de la intensitat del seu consum d’un 21,8%. En el cas del 
consum d’aigua municipal es segueix aquesta tendència a la baixa per 
habitant i dia al llarg del període 2000-2006 (-12%).  

 
Aquesta avaluació de l’impacte dels Plans d’Acció de les A21L sobre el medi es 
complementa amb l’anàlisi dels avenços sobre el medi va significar el desenvolupament 
de l’A21L de Barcelona al llarg del període 2000-2005, recollits pel Consell Municipal 
de Medi Ambient i Sostenibilitat (2005a) i que inclouen els següents indicadors de 
millora: 
 

- Tractament del 100% de les aigües residuals a Barcelona, arrel de la 
construcció de les depuradores del Llobregat i del Besòs. 

- Disminució del consum de d’aigua, tant en el domèstic com en els 
serveis municipals, a causa de les millores en els sistemes de control, a 
l’augment de l’eficiència i a l’aprofitament de l’aigua freàtica com a 
substituta de l’aigua potable per usos de neteja viària i reg. 

- Increment del percentatge de residus reciclats que van passar de l’11,9% 
el 2000 al 42,6% el 2004. 

- Augment del nombre de centres educatius compromesos en l’educació 
per la sostenibilitat. 

- Increment de la superfície de verd, que va passar dels 27 km2 de verd del 
2001 als 28,3 km2 el 2005. 

- L’augment de l’ús de la bicicleta i de l’espai públic destinat als vianants, 
significant un increment del nombre de desplaçaments de 26.242 el 2001 
a 33.182 el 2004. 

- Increment de l’energia solar, mitjançant l’aplicació de l’Ordenança Solar 
i una política activa d’instal·lació de captadors fotovoltaics que va 
contribuir a que es passés dels 600.000 kWh/any del 2000 als 7.872.567 
kWh/any del 2004. 

- Millora de la gestió ambiental a les empreses, que va significar un 
increment considerable en el nombre d’empreses amb certificació 
ambiental (de les 120 el 2000 a les 240 el 2004). 

- La progressiva expansió de la compra responsable, que es reflecteix en 
l’augment dels punts de venta de productes de comerç just i en l’adopció 
d’una política responsable de compra de fusta per part de l’Ajuntament 
de Barcelona. 
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- L’increment del treball en xarxa entre entitats, empreses i institucions a 
través dels processos participatius impulsats per l’A21L de Barcelona.  

 
En conjunt, s’aprecia un impacte positiu dels efectes de les estratègies ambientals 
impulsades per les A21L tal i com ho reflecteixen la progressiva millora dels indicadors 
de sostenibilitat que es recullen en els estudis citats anteriorment. No obstant, aquest 
impacte positiu de les estratègies ambientals implementades a nivell local no amaguen 
els problemes ambientals que encara es poden apreciar com la necessitat de replantejar-
se el model d’ús del territori. Tal i com recull la Diputació de Barcelona (2009a), 
s’aprecia un greu problema d’utilització intensiva del territori i dels recursos naturals 
provocat per l’excessiva importància del transport per carretera, l’urbanització del 
territori (25%) i la falta de protecció dels espais considerats d’interès natural (tant sols el 
58,89% tenen algun tipus de protecció), així com un augment sostingut de la generació 
de residus municipals. Uns indicadors que reflecteixen una lleugera millora però que no 
significa, des d’una perspectiva global, avanços significatius en la millora de la situació 
ambiental.  
 
6.2.2 El paper de la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament dels 
processos de participació ciutadana a l’Agenda 21 de Catalunya i les Agendes 21 
comarcals 
 
6.2.2.1 L’Agenda 21 de Catalunya 
 
Les iniciatives desenvolupades per les administracions públiques locals contrastaven, 
segons Mánuel i Martí (2000), amb la falta de posicionament de la Generalitat de 
Catalunya que encara no havia articulat cap política respecte a les A21L. A la declaració 
constitutiva de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat es demana al 
Parlament i al Govern de la Generalitat la necessitat de plantejar-se l’aplicació de 
l’Agenda 21 de Catalunya (A21Cat). La Comissió de Política Territorial del Parlament 
de Catalunya proposa al Govern de la Generalitat de Catalunya la presentació d’una 
previsió de com s’havien de desenvolupar els processos de planificació de l’A21Cat 
(març de 1998). El mateix any, el Departament de Medi Ambient desenvolupa dues 
accions que de forma paral·lela pretenien impulsar les Agendes 21 des de la perspectiva 
local i de Catalunya: el febrer de 1998 s’anuncia un acord entre el Departament de Medi 
Ambient i el Consell Comarcal del Bages per iniciar els treballs de la primera Agenda 
21 Comarcal a Catalunya que en certa manera, segons Mánuel i Martí (2000), 
significava una competència amb el treball desenvolupat per la Diputació de Barcelona; 
i al mateix temps, el Departament de Medi Ambient va crear el Fòrum Consultiu de 
l’Agenda 21 de Catalunya, composat per més de cent persones de diversos sectors 
socials (Antequera, 2002).  
 
En el procés inicial de l’A21Cat es va recuperar el CADS, un òrgan consultiu de la 
Generalitat que tenia com a missió vetllar per a que les polítiques del govern fossin més 
sostenibles. Al llarg del primer semestre de 2001, es va desenvolupar una fase 
informativa que es va portar a terme mitjançant sessions d’informació i debat 
moderades pel Fòrum Consultiu de l’Agenda 21 per a que la societat civil opinés sobre 
la diagnosi per part de més de cent experts i més de quaranta alts càrrecs de la 
Generalitat. Al llarg del debat desenvolupat a l’entorn d’aquest diagnòstic es tractaren 
temes com la preservació de la qualitat del medi, la integració entre desenvolupament i 
conservació de la biodiversitat, la lluita contra el canvi climàtic, la reducció de la 
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petjada ecològica, la mobilitat sostenible, el paper que havia de jugar Catalunya en la 
conservació de la Mediterrània, i el paper de la societat civil en el desenvolupament 
sostenible a Catalunya (Antequera, 2002). Al llarg del primer semestre de 2002 el debat 
es va estendre als sectors econòmics, professionals, socials, universitaris i ambientals de 
Catalunya que havien de servir per redactar un document de consulta que havia de servir 
de base per plantejar el debat territorial i sectorial el juliol de 2002.717  
 
Com a resultat del procés consultiu es va publicar el document Agenda 21 de 
Catalunya. el compromís d’un país pel desenvolupament sostenible global que la 
Generalitat de Catalunya va presentar a la Cimera de Johannesburg 2002 (Cimera de 
Rio+10). En aquest document (Generalitat de Catalunya, 2002) es recollien els principis 
que regien l’actuació ambiental de l’agenda 21 de Catalunya i que es centraven en els 
següents àmbits d’actuació que es basaven en els que es van plantejar a la Primera 
Conferència de Ciutats i Pobles Europeus a Aalborg (1994):  
 

- Integració de la subsidiarietat de les polítiques ambientals. 
- Participació ciutadana. 
- Internalització dels costos socials i ambientals. 
- Aplicació dels principis de precaució i prevenció. 
- Estalvi i l’eficiència. 
- Conservació del patrimoni natural i cultural. 
- Equitat social, econòmica i ambiental. 
- Preservació de les identitats culturals dels pobles. 
- Responsabilitat ecològica global i la solidaritat de la cooperació. 

 
Els eixos prioritaris de l’A21Cat recollien els compromisos que la comunitat 
internacional havia assumit a la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro el 1992 adaptant-
les a les característiques socials, econòmiques, culturals i polítiques de Catalunya. 
Mánuel i Martí (2000) resumeixen els 10 eixos prioritaris de l’A21Cat en els següents 
àmbits d’actuació: 
 

- Invertir els efectes de la degradació ambiental. 
- Promoure un desenvolupament i creixement econòmic compatibles amb 

la preservació del medi ambient. 
- Reforçar la millora de la qualitat de vida de les persones i la cohesió 

social. 
- Provocar un canvi en les prioritats del govern, els agents socials i 

econòmics, i el conjunt de la població.  
 
En el document Agenda 21 de Catalunya. el compromís d’un país pel desenvolupament 
sostenible global (Generalitat de Catalunya, 2002) es fa especial èmfasi en la cooperació 
internacional des de la perspectiva de la promoció de les tecnologies eficients i la 
transferència de tecnologia a través de la inversió empresarial com element clau pel 
desenvolupament econòmic dels països receptors de les actuacions solidaries de la 
Generalitat de Catalunya: promoció de les tecnologies eficients i les energies 
renovables, inversió en empreses productives (principalment en sectors agroindustrials, 
químic i tèxtil), projectes de gestió participativa de l’aigua, transport i infraestructures, 
formació en tècniques de gestió empresarial, instal·lació de sistemes d’aigua potable, 
                                                 
717 Generalitat de Catalunya. El camí de la Agenda 21 de Catalunya:  
 http://www6.gencat.net/a21cat/cami.htm (consultat 01/04/2012).  
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programes de capacitació per a funcionaris... Una altra línia d’actuació que es planteja 
en el document és la de col·laboració amb les administracions locals per tal de 
desenvolupar, a través del “Programa de Foment de la Sostenibilitat Local”, un procés 
de recolzament a les A21L. En la pràctica, segons Mánuel i Martí (2000), aquest 
programa no va aconseguir els seus objectius degut a l’elevat protagonisme del 
Departament de Medi Ambient, l’absència dels agents socials i d’altres administracions 
i per no tenir en compte les experiències prèvies de les Agendes 21 municipals.  
 
El model de desenvolupament sostenible impulsat per la Generalitat de Catalunya es 
fonamentava en la integració de les polítiques sectorials amb la planificació i 
l’ordenació territorial, així com en l’intent de potenciar els processos de participació 
ciutadana en els diferents departaments aprofitant l’impuls que significava la 
implementació de les A21L. Les polítiques regionals, tal i com es plantejava a la 
Cimera de la Terra de 1992, havien de ser l’element estratègic clau en la implementació 
de les estratègies i polítiques de desenvolupament sostenible a Catalunya. Per tal de 
potenciar els valors de la sostenibilitat de forma transversal i transdisciplinar es van 
iniciar, a partir de 2000, dos projectes que tenien com a objectiu una reforma i 
modernització de l’administració pública per tal d’adaptar-la als valors de l’Agenda 21 
Global (Generalitat de Catalunya, 2002): 
 

- Projecte Administració Oberta de Catalunya i el Pla Governamental 
CAT21, amb l’objectiu d’implementar un nou model d’acció estratègica 
incorporant els valors del desenvolupament sostenible: preservació de 
l’entorn natural, el desenvolupament territorial i la realització d’activitats 
econòmiques sostenibles. 

- Observatori de Desenvolupament Estratègic a Catalunya (ODECAT), un 
procés de planificació estratègica basat en els processos participatius de 
les Agendes 21 que pretenia debatre amb els agents socials 
(administracions públiques, professionals qualificats, empreses de 
serveis i la ciutadania en general) experiències de temes emergents de 
vital importància per Catalunya.  

 
Un altre instrument creat per contribuir a la generació de les capacitats institucionals per 
avançar cap al desenvolupament sostenible i el foment de la participació ciutadana va 
ser el projecte Construcció de capacitats institucionals en la Governança per al 
Desenvolupament Sostenible (GDS), impulsat pel CADS i l’Institut Internacional de la 
Governabilitat (IIG) que, amb conveni amb el Departament de Medi Ambient i una 
durada prevista entre 2002-2004, tenia com objectiu reforçar la cultura participativa, 
enfortir l’organització ciutadana, millorar els mecanismes de participació pública i 
aconseguir una millor integració entre les administracions (Generalitat de Catalunya, 
2002).  
 
La metodologia de l’A21Cat es basa en el document elaborat per l’ICLEI Guia Europea 
per a la Planificació de les Agendes 21 Locals que plantejava la necessitat de 
desenvolupar processos de participació ciutadana a través de la implicació de la 
ciutadania en la presa de decisions. El procés es va iniciar amb l’organització de 
sessions d’informació i debat moderades pel CADS amb la participació del Fòrum 
Consultiu de la Generalitat; posteriorment els diferents departaments de la Generalitat 
van debatre conjuntament la diagnosi, els reptes de futur i les possibles línies d’actuació 
futures (Figura 61).  
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Font: El camí de l’Agenda 21 de Catalunya718  
 
La Fase de Consulta Territorial i Sectorial es va iniciar una vegada elaborat el document 
de consulta que va servir de base per estendre el debat als sectors econòmics, 
professionals, universitaris i ambientals de Catalunya i als ens locals. El procés de 
participació va implicar la creació de 3 estructures organitzatives que van impulsar i 
desenvolupar la implicació de la ciutadania en l’elaboració del document final de 
l’A21Cat: 
 

- Xarxa d’actors per la sostenibilitat, formada per un conjunt d’entitats i 
ens locals representatius de la realitat social, econòmica i ambiental. 

- Mesa per a la Sostenibilitat local, que havia de servir de vincle de 
transmissió de les aportacions de l’àmbit local a la Secretària Tècnica de 
l’A21Cat. 

- Fòrum consultiu de l’A21Cat, formada per un centenar d’experts 
representants de la realitat social que, a nivell personal, tenien la missió 
de realitzar el seguiment del procés i dels resultats obtinguts.  

  

                                                 
718 Generalitat de Catalunya. El camí de l’Agenda 21 de Catalunya: 
 http://www6.gencat.net/a21cat/cami.htm (consultat 01/04/2012). 

Figura 61: Fases del procés de l’Agenda 21 de Catalunya 
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Font: Fase de consulta de l’Agenda 21 de Catalunya719 
 
6.2.2.2 Les Agendes 21 comarcals 
 
Segons Mánuel i Martí (2000), des del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya es conceben les Agendes 21 comarcals com un pla per definir un conjunt 
de línies estratègiques i accions que haurien d’orientar el desenvolupament sostenible de 
la comarca cap a un model que compatibilitzés les activitats econòmiques i la 
conservació dels recursos i funcions ambientals i, al mateix temps, superar les 
limitacions de les A21L a les poblacions amb escassa població.  
 
Els principals objectius que ha impulsat el desenvolupament de les Agendes 21 
comarcals han estat el plantejament d’accions globals que integressin tots els aspectes 
necessaris que havien d’afavorir la sostenibilitat supramunicipal i, al mateix temps, una 
perspectiva bidireccional que havia de servir de punt de partida per aquells municipis 
que encara no havien implementat un programa 21 local (Consell Comarcal del Gironès, 
2005).  
                                                 
719 Generalitat de Catalunya. Fase de consulta de l’Agenda 21 de Catalunya: 
 http://www6.gencat.net/a21cat/cami/consulta.htm (consultat 12/04/2012).  
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Figura 62: Fase de Consulta Territorial i Sectorial de l’Agenda 21 de
Catalunya 
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Seguint els models implementats a l’Agenda 21 comarcal del Gironès720 (mitjançant la 
metodologia aplicada a partir del Programa de suport de la Diputació de Girona721) i de 
l’Agenda 21 de la comarca de l’Urgell,722 el procés ha estat la següent: 
 

- Recull de dades disponibles referents a aspectes ambientals, econòmics i 
socials que va comptar amb la col·laboració de diverses entitats 
públiques i privades. 

- Descripció i diagnosi i dels vectors de sostenibilitat, tant des de la 
perspectiva ambiental (aigua, residus, energia,...), econòmica (mercat de 
treball, anàlisi dels sectors,...) i social (població, habitatge, salut, 
associacionisme...). 

- Diagnosi comarcal transversal, mitjançant l’aplicació de mecanismes de 
coordinació entre els municipis o administracions de l’àmbit comarcal.  

- Pla de participació i comunicació de tots els agents implicats (agents 
socials, grups d’opinió, col·lectius ciutadans, associacions...). 

- Pla d’acció comarcal per a la sostenibilitat, com a element de planificació 
estratègica de futur en matèria ambiental. 

- Pla de seguiment, a través d’un sistema d’indicadors ambientals per a fer 
un seguiment del Pla d’Acció.  

 
Aquest model organitzatiu ha comptat amb la col·laboració intersectorial dels diversos 
agents socials i la coordinació entre les diverses administracions públiques tant de nivell 
comarcal com autonòmic (Figura 63). En el cas de l’Agenda 21 comarcal del Gironès, 
en la fase de diagnosi ambiental hi varen participar diverses entitats públiques (Consell 
Comarcal del Gironès, Diputació de Girona, Departament de Medi Ambient, 
ajuntaments, Universitat de Girona,...) i privades (empreses privades, organitzacions 
ambientals, Companya subministradora d’aigua i electricitat,...), amb l’objectiu 
d’integrar la diversitat comarcal i fomentar l’equilibri dels agents socials participants 
(Consell Comarcal del Gironès, 2005). Segons la Diputació de Lleida (2008), en el cas 
de l’Agenda 21 de la comarca de l’Urgell, es van implicar en el Pla d’Acció ambiental, 
a banda de les administracions públiques (Consell Comarcal de l’Urgell, Diputació de 
Lleida, DMAH, Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, ACA...), 
organitzacions privades relacionades amb el sector agrari i ambiental (comunitats de 
regants, cooperatives, sindicats agrícoles, Xarxa Natura 2000...)  
  

                                                 
720 Recollint les aportacions del document Agenda 21 comarcal del Gironès. Document I: descripció i 
diagnosi dels vectors de sostenibilitat, editat pel Consell Comarcal del Gironès (2005). 
721 Diputació de Girona. Programa de suport de la Diputació de Girona a la redacció de Plans d’Acció 
Local per a la Sostenibilitat: www.ddgi.cat/mediambient/docs/ideari.pdf (consultat 13/05/2012).  
722 Recollint les aportacions del document Agenda 21 de la comarca de l’Urgell, editat per la Diputació 
de Lleida (2008).  
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Font. Elaboració pròpia a partir de Mánuel i Martí (2000:161)  
 
6.2.3 Els processos participatius en el desenvolupament de les polítiques 
ambientals de la Generalitat de Catalunya 
 
A partir de la creació de la Xarxa de Regions per al Desenvolupament Sostenible, 
sorgida de la Cimera de Johannesburg de 2002, de la que la Generalitat de Catalunya va 
ser membre fundadora, es va promoure la Declaració de Gauteng723 (2002), en la que 
s’estableix la necessitat dels governs regionals d’implementar estratègies de 
desenvolupament sostenible com a marcs centrals per enllaçar les polítiques ambientals 
estatals i internacionals amb el treball realitzat per les administracions locals en el marc 
de les Agendes 21 (Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010). La Declaració de 
Gauteng planteja que les estratègies ambientals han de potenciar el màxim possible la 
col·laboració i la participació activa dels agents implicats i socis rellevants en 
l’assoliment de l’Agenda 21 i els objectius del Millenium.  
 
En aquest línea d’impulsar estratègies de desenvolupament sostenible basades en la 
participació ciutadana dels agents econòmics i socials el DMAH, en col·laboració amb 
altres departaments de la Generalitat de Catalunya, ha organitzat diversos processos 
participatius orientats a assolir els objectius de la UE en l’aplicació de polítiques 

                                                 
723Declaració de Gauteng: 
www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/El%20Departament/UE%20i%20afers%20exteriors/coordinaci%C3
%B3%20de%20l'acci%C3%B3%20exterior/Xarxes%20i%20relacions%20interregionals/Xarxa%20de%2
0Governs%20Regionals%20per%20al%20Desenvolupament%20Sostenible%20(NRG4SD)/Declaraci%C
3%B3%20GAUTENG.PDF (consultat 13/05/2012).  

Figura 63: Principals actors en el procés de les Agendes 21 comarcals 

 
Altres departaments 

de la Generalitat 
 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

CONSELL 
COMARCAL 

 
DIPUTACIÓ 

 

Agents 
socials 

Ajuntaments 

Nivell 
territorial  INSTITUCIONAL TÈCNICA PARTICIPATIVA 

Supralocal  

 Local  



La inserció de l’ecologisme a les polítiques ambientals públiques de Catalunya 
 

 544 

ambientals de caràcter transversal i participatiu. Aquests processos participatius724 s’han 
desenvolupat des de diverses perspectives: estratègies de planificació de les polítiques 
ambientals orientades a identificar escenaris i reptes per a la sostenibilitat per afrontar 
els diversos reptes, globals i locals de Catalunya (Estratègia per al Desenvolupament 
Sostenible de Catalunya 2006 cat); implicació de la ciutadania en els processos de presa 
de decisió en les polítiques de gestió sectorials en aquells àmbits de gran importància 
estratègica (Pla de Gestió de l’Aigua a Catalunya); o mecanismes de consulta a la 
ciutadania per conèixer la seva percepció sobre l’estat del medi ambient, amb l’objectiu 
de recavar la informació necessària per planificar les polítiques ambientals en temes 
clau per la sostenibilitat (consulta Òmnibus de Catalunya sobre el medi ambient).  
 
6.2.3.1. Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya 2026.cat 
 
El procés de participació de l’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya 20026.cat, impulsada pel DMAH amb la col·laboració del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, es va iniciar el maig de 2009 amb 
l’objectiu, segons la Generalitat de Catalunya (2010), d’establir una sèrie de línies 
d’actuació en matèria ambiental orientades a disposar d’una estratègia de 
desenvolupament sostenible pròpia amb una visió transversal (social, econòmica i 
ambiental) i coherent amb els compromisos adquirits a nivell internacional (seguint els 
plantejaments plantejats per l’Estratègia de Lisboa, en el marc de la UE).  
 
La necessitat d’implementar una estratègia de desenvolupament sostenible a Catalunya 
sorgeix de la constatació de que s’havia produït un desacoblament entre el model de 
desenvolupament econòmic i el desenvolupament social i ambiental que havia produït 
un model econòmic i polític que repercutia en un increment de les desigualtats socials, 
una mundialització dels mercats que no havia significat una globalització de l’economia 
en termes socioambientals, uns efectes globals dels greus problemes ambientals i la 
necessitat d’implementar nous sistemes d’indicadors macroeconòmics que mesuressin 
el progrés i la qualitat de vida de les persones i els països (Generalitat de Catalunya, 
2010).  
 
La metodologia participativa es va centrar en la necessitat d’integrar els diferents 
sectors d’activitat econòmica i social i aconseguir la implicació de la ciutadania en la 
definició dels eixos, línies i estratègies del model sostenible 2026. Tal i com recull el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge (2010), el model de presa de decisions 
desenvolupat al llarg del procés participatiu va tenir com a principal objectiu reforçar la 
presa de decisions mitjançant el debat, la deliberació, la informació compartida a través 
dels següents mecanismes: 
 

- Organització d’espais de debat territorials a nivell municipal725 dirigits 
tant a col·lectius específics (administració pública, professionals de 
l’educació, economistes, organitzacions del tercer sector social, joves 
científics, entitats de dones, gent gran... ) i a la ciutadania en general.  

                                                 
724 En aquest cas s’han triat els processos participatius que es consideren més característics respecte als 
que s’han desenvolupat des de la Generalitat de Catalunya.  
725 Els municipis on es van desenvolupar aquests debats representaven la màxima representativitat 
territorial possible: Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Tortosa, Sant Boi de Llobregat, Sabadell, 
Manresa i la Seu d’Urgell (Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010).  
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- Espais de participació virtual, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima 
participació ciutadana. 

- Jornada inaugural, en la que es van presentar els objectius, l’enfocament 
i els grans reptes de sostenibilitat. 

- Desenvolupament del procés participatiu (de maig a setembre de 2009), 
en el que es van realitzar cinc sessions d’informació i de debat focal 
dirigits a joves, tercer sector, professionals de l’educació, agents 
d’educació formal i ciutadans. També es van produir vuit sessions de 
tipus transversal adreçades al comerç i consum, indústria, energia, 
turisme, mobilitat, sector agrari, construcció i governança. 

- Publicació dels informes corresponents als resultats dels espais de debat. 
- Elaboració i redacció de la proposta d’Estratègia per al Desenvolupament 

Sostenible de Catalunya 2026.cat.  
- Celebració de la Jornada de presentació de la proposta final (25 de febrer 

de 2010 en un acte públic on es van exposar els resultats del procés de 
participació, els objectius estratègics i el model de Catalunya sostenible 
en l’horitzó de 2026. A partir de la presentació de l’Estratègia, es va 
obrir un període per recollir esmenes, modificacions i altres aportacions 
al document per incorporar-les al document final.  

  
Segons planteja la Generalitat de Catalunya (2010), per afavorir l’impuls i seguiment 
del procés es van constituir diversos òrgans que tenien com a principals objectius 
coordinar els diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, assegurar la 
transversalitat del procés i la implicació de l’àmbit local: 
 

- Grup de treball interdepartamental de l’Estratègia, amb l’objectiu de 
canalitzar, deliberar i analitzar les aportacions dels diferents 
departaments de la Generalitat de Catalunya en el procés participatiu. 

- Consell Consultiu, format per una representació de la societat 
organitzada de Catalunya (entitats ecologistes, organitzacions 
empresarials i consultores, organitzacions sindicals, sector associatiu...) 
que van desenvolupar els processos de seguiment, deliberació i anàlisi de 
l’Estratègia. 

- Mesa Local, que tenia com a objectiu principal garantir la màxima 
coherència entre l’Estratègia i les agendes 21 locals. Hi van formar part 
les quatre diputacions catalanes, la Federació de Municipis de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis, la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la 
Sostenibilitat i el CILMA.  

 
El resultat final aconseguit a través del procés participatiu de l’Estratègia per al 
desenvolupament sostenible de Catalunya 2026.cat es va concretar en l’elaboració de 
d’un pla estratègic que definia set eixos estratègics del model sostenible pel 2026 
(Figura 64), la definició de les línies i objectius estratègics per cadascun d’aquests eixos 
i la definició d’uns indicadors que havien de facilitar el seu desplegament i avaluació. 
Aquest instrument de planificació es va plantejar com un mecanisme que havia 
d’afavorir la presa de decisions a curt i mitjà termini les polítiques ambientals a 
Catalunya i interrelacionar i integrar aquestes amb la que es desenvolupaven a la resta 
de departaments de la Generalitat de Catalunya i que incloïen aspectes ambientals, 
econòmics i socials.  
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Figura 64: Eixos estratègics del model sostenible 2026 
 
Eix 1 
 

CATALUNYA, UN TERRITORI BIODIVERS AMB CIUTATS I POBLES. 
Un territori nodal amb ciutats i pobles habitables i compactes i un espai lliure 
productiu i generador de serveis. 
 

Eix 2 
 

CATALUNYA EFICIENT EN L’ÚS DE L’ENERGIA I EN L’ACCIÓ 
CLIMÀTICA. Un model de producció i consum d’energia basat en l’eficiència que 
impulsa les renovables i fa front al canvi climàtic. 
 

Eix 3 
 

CATALUNYA ES MOU AMB INTEL·LIGÈNCIA. Una mobilitat intel·ligent, 
que potencia el transport col·lectiu i redueix la dependència dels combustibles 
fòssils. Catalunya amb mobilitat baixa en carboni i intermodal. 
 

Eix 4 
 

CATALUNYA ECOEFICIENT, COMPETITIVA I INNOVADORA. Un model 
productiu ecoeficient que optimitza l’ús de recursos, basat en serveis avançats i 
producció neta. Catalunya, fàbrica verda i central de serveis avançats d’Europa.  
 

Eix 5 
 

CATALUNYA CONSUMEIX AMB CRITERI. Un consum racional i 
compromès amb l’origen i les implicacions socioambientals dels productes que 
adquireix i usa i que minimitza la generació de residus. 
 

Eix 6 
 

CATALUNYA CÍVICA, INCLUSIVA, SOLIDÀRIA, SANA I SEGURA. Una 
societat equitativa, segura i fonamentada en l’educació. 
 

Eix 7 
 

CATALUNYA PARTICIPATIVA I AMB UNA ADMINISTRACIÓ 
PROPERA. Per una governança més eficient i participativa. 
 

 
Font: Generalitat de Catalunya (2010:32)  
 
6.2.3.2 Pla de Gestió de l’Aigua a Catalunya 
 
A Catalunya, l’ACA ha estat la responsable de redactar el Pla de gestió de l’aigua de 
Catalunya per al conjunt de les conques internes amb l’objectiu de garantir la seva 
qualitat i satisfer la demanda dels diversos sectors, basant-se en els criteris que marca la 
DMA. Per l’Agència Catalana de l’Aigua (2008), l’aplicació de les directius de la DMA 
ha suposat un canvi significatiu en la gestió de l’aigua ja que ha incorporat els principis 
de la sostenibilitat en el procés a llarg termini de la protecció dels recursos hídrics: 
 

- Sostenibilitat ambiental: assoliment del bon estat de les masses d’aigua. 
- Racionalitat en l’ús dels recursos: gestió integrada combinada amb una 

gestió adequada de la demanda. 
- Sostenibilitat econòmica: valoració de tots els costos (financers, del 

recurs i ambientals) tendint a la seva recuperació. 
- Sostenibilitat social: participació pública proactiva, mitjançant processos 

d’informació i consulta de les decisions que es preguin.  
 
La participació ciutadana ha estat un element clau en l’elaboració del Pla de gestió de 
l’aigua de Catalunya i es va utilitzar al llarg dels processos d’informació, consulta i 
selecció i validació dels programes d’actuació establerts. La implementació del DMA 
implicava el desenvolupament d’un model participatiu que tenia com a eixos: el treball 
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a nivell de conca, incorporar el màxim d’actors socials, el disseny d’un procés de 
participació oberta, elaboració de materials per a tots els participants, establir tres etapes 
(informativa, de diagnòstic i de proposta) i oferir suport tècnic per elaborar les propostes 
plantejades per part dels participants (Agència Catalana de l’Aigua, 2008).  
 
El procés participatiu s’ha caracteritzat per la implicació de diverses entitats 
relacionades amb la gestió de l’aigua i la facilitació de la informació necessària per 
prendre decisions estratègiques a les organitzacions i ciutadans que hi van formar part. 
Es va iniciar el 2006 amb la publicació del calendari de consulta pública i del pla de 
participació ciutadana a càrrec de l’ACA, amb el suport de la Direcció General de 
Participació Ciutadana i el DMAH. Segons l’Agència Catalana de l’Aigua (2008), el 
següent pas va ser facilitar al públic informació sobre la DMA, la presentació de la 
diagnosi de les problemàtiques de l’aigua a Catalunya, del futur Pla de Gestió de 
l’Aigua de Catalunya, i la realització de consultes a diversos òrgans i comissions 
relacionades amb la gestió de l’aigua.726  
 
Els criteris de selecció dels diversos agents socials que han format part al llarg de les 
diferents fases de l’elaboració del Pla s’han basat en la seva relació directa amb la gestió 
de l’aigua tenint en compte la màxima representativitat sectorial: ajuntaments, consells 
comarcals, empreses vinculades amb l’aigua, entitats relacionades amb el medi ambient, 
organitzacions sindicals, representants d’usos industrials de l’aigua i d’instal·lacions 
d’energia elèctrica, organitzacions professionals agràries, representants d’usos 
recreatius, associacions representants de consumidors, entitats veïnals, empreses 
d’abastament...727  
 
La metodologia participativa del Pla de Gestió de l’Aigua de Catalunya (Figura 65) s’ha 
articulat a l’entorn de la necessitat d’aconseguir el consens necessari dels participants 
seguint les tècniques emprades en les A21L aprofundint en les problemàtiques locals. 
Per aquest motiu el territori de Catalunya es va dividir en 16 àmbits de participació, 
adaptats a l’estructura territorial de les conques catalanes: 12 corresponents a les 
conques internes i 4 a les conques catalanes de l’Ebre (Agència Catalana de l’Aigua, 
2008).  
 
  

                                                 
726 Segons l’Agència Catalana de l’Aigua (2008), aquestes òrgans i comissions que es van implicar en el 
procés de consulta van ser, entre d’altres: Consell per l’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA), Comissió 
Tècnica per a la implantació de la Directiva Marc de l’Aigua (CTIDMA) i la Comissió Interdepartamental 
per a la Implantació de la Directiva Marc de l’Aigua (CIIDMA).  
727 Pla de gestió de l’aigua de Catalunya. DMAH i ACA: 
http://acaweb.gencat.cat/aca/documents/ca/planificacio/pla_gestio_Catalunya/pla_de_gestio_COMPLET.
pdf 21/05/2012 
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Figura 65: Fases del procés de participació en l’elaboració del Pla de Gestió de 
l’Aigua de Catalunya 
 
FASE 1: 
PREPARATÒRIA 

Preparació de l’estratègia: 
• Elaboració dels mapes d’actors de la conca. 
• Detecció de possibles conflictes i entitats que poden liderar el 

procés.  
 

FASE 2: 
INFORMACIÓ I 
DIFUSIÓ 
 

Sessions informatives: 
• Reunions informatives a tost els actors de la conca: Sessions 

informatives obertes a la ciutadania per la presentació de la 
DMA, l’IMPRESS i el procés participatiu. 

 
Enquesta de percepció: 
Té com objectiu de detectar les múltiples i diferents visions de l’aigua 
per identificar els possibles temes centrals de debat. 
 

FASE 3: DEBATS 
creació del consens, 
recollida del disens  
 

Valoració del diagnòstic i propostes del programa de mesures: 
• Creació de grups de treball temàtics segons les problemàtiques 

detectades a les reunions informatives generals: 
- Reunions específiques de cada grup per tractar les 

problemàtiques i fer les propostes segons la priorització 
de les problemàtiques. Dinamització dels grups a partir 
de l’espai web propi. Espai de trobada virtual per 
consulta dels documents generats en els grups de treball, 
espai d’opinió, de convocatòria... 

 
FASE 4: 
TREBALL DE 
RESULTATS 
 

• Reunió informativa plenària dels grups de treball per exposar els 
resultats dels diversos grups de treball. 

FASE 5: RETORN 
 

• Retorn de totes les propostes als participants i validació de les 
mesures proposades. 

• Avaluació del procés participatiu. 
 

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua (2008:72) 
 
El Pla de gestió de l’aigua de Catalunya ha establert uns objectius de qualitat ambiental, 
un programa de mesures que fixen un conjunt d’actuacions per assolir aquests objectius 
i un programa de seguiment i control de les propostes programades al llarg del procés 
participatiu. La diversitat dels agents socials (principalment entitats ecologistes, centres 
de recerca, empreses tecnològiques, administracions públiques...) han influenciat en que 
aquestes propostes consensuades es caracteritzin per la integració d’alternatives 
transversals orientades a la reducció dels impactes provocats per l’ús intensiu de les 
reserves hídriques, l’aplicació de mesures tecnològiques per augmentar la seva 
eficiència i la destinació dels suficients recursos públics per aconseguir el seu 
finançament:728  
 
                                                 
728 Pla de gestió de l’aigua de Catalunya. DMAH i ACA: 
http://acaweb.gencat.cat/aca/documents/ca/planificacio/pla_gestio_Catalunya/pla_de_gestio_COMPLET.
pdf (consultat 21/05/2012).  
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- Sosteniment de l’adequada qualitat de les masses d’aigua: reducció de la 
contaminació (depuració de les aigües residuals,729 reducció de la 
contaminació de la producció d’origen agrari, reducció de substàncies 
prioritàries perilloses, reducció de la contaminació salina a la conca del 
Llobregat) i prevenció de les inundacions, millores del ecosistemes 
(implantació de cabals de manteniment, millora de la connectivitat fluvial, 
recuperació de lleres i riberes, control i eradicació d’espècies invasores, 
recuperació de les zones humides, millora del litoral, i gestió i protecció 
dels aqüífers). 

- Millora dels recursos hídrics: aplicació de solucions basades en la 
tecnologia (reutilització, recuperació dels aqüífers contaminats i 
dessalinització de l’aigua de mar), més eficiència (millora de la gestió de la 
demanda urbana i industrial, modernització dels regadius, i millora de les 
xarxes de distribució), i millora dels sistemes d’abastiment (millora de les 
xarxes de transport en alta, millora dels tractaments, increment de la 
regulació, i gestió integrada de tots els recursos). 

- Aspectes econòmics: al llarg dels 6 anys previstos en el desenvolupament 
del Programa es va pressupostar una mitjana e 1.254 milions d’euros l’any 
a càrrec de l’ACA i l’ATLL, amb l’objectiu d’incrementar el percentatge 
de costos i mantenir el màxim rigor en l’ús del recursos públics.  

 
6.2.3.3 Consulta a la ciutadania sobre aspectes relacionats amb la percepció sobre el 
medi ambient a Catalunya 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va iniciar a 
partir de maig de 2008 una sèrie de consultes ciutadanes en relació al medi ambient amb 
l’objectiu de conèixer la percepció general i els hàbits de la ciutadania sobre l’estat 
ambiental, entre d’altres, de la qualitat de l’aire, l’aigua, l’energia, els residus i el medi 
natural.730  
 
Les consultes Òmnibus sobre el medi ambient s’emmarquen en el dret d’accés a la 
informació ambiental, regulat per la Llei 27/2006, de 18 de juliol,731 per la qual la 
ciutadania té el dret de rebre informació ambiental per qualsevol canal sol·licitat amb 
l’objectiu de que pugui gaudir d’un medi ambient saludable. El Conveni Aarhus: 
Informe Nacional de Compliment (INC)732 sobre l’accés a la informació, la participació 

                                                 
729 A través del PSARU, un programa que inclou més de 1.800 actuacions destinades a l’ampliació, 
millora, adaptació i remodelació de les estacions depuradores existents per garantir el seu correcte 
funcionament i, al mateix temps, garantir l’acompliment de la directiva europea sobre el tractament 
d’aigües urbanes: 
http://acaweb.gencat.cat/aca/documents/ca/planificacio/pla_gestio_Catalunya/pla_de_gestio_COMPLET.
pdf (consultat 22/05/2012).  
730 Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Resultats de la consulta òmnibus de 
Catalunya sobre el medi ambient: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.14fa444b994def145f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=
27eb83591a775310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=27eb83591a775310VgnVCM1000
008d0c1e0aRCRD (consultat 22/05/2012).  
731 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente: 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-13010 (consultat 22/05/2012).  
732 Informe nacional de cumplimiento: 
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios-generales/servicios-de-informacion-y-
participacion/informacion-ambiental/informes-nacionales-de-cumplimiento/ (consultat 22/05/2012).  



La inserció de l’ecologisme a les polítiques ambientals públiques de Catalunya 
 

 550 

pública i l’accés a la justícia en matèria de medi ambient, realitzat a Aarhus el 25 de 
juny de 1998 i ratificat per Espanya el desembre de 2004, obliga als Estats que en 
formen part a informar del seu compliment mitjançant la presentació de l’INC. Les 
consultes Òmnibus són un dels elements clau per recollir la informació necessària per 
que les administracions públiques puguin informar periòdicament sobre les seves 
activitats de compliment de les obligacions del Conveni.733  
 
La metodologia de treball d’aquesta consulta es basa una selecció prèvia dels ciutadans 
que formaran part del procés mitjançant l’establiment d’uns criteris sociodemogràfics de 
la mostra objecte de l’estudi i d’elaboració d’una enquesta en la que es recull la 
percepció general dels consultats sobre l’estat del medi ambient i dels problemes més 
concrets que perceben sobre aquesta temàtica. Es tracta d’un sistema de recollida 
d’informació que permet obtenir dades comparables al llarg d’un període determinat de 
temps d’un col·lectiu de persones representativa d’un univers fix respecte la situació 
d’un determinat tema o problemàtica i poder analitzar la seva evolució temporal i, com 
en aquest cas, desenvolupar mesures correctores a nivell institucional.  
 
Els resultats de l’onada recollida el desembre de 2011,734 perceben una progressiva 
preocupació de la ciutadania respecte l’estat ambiental, principalment els relacionats 
amb la contaminació a nivell general, de l’aire i de l’aigua, el canvi climàtic/efecte 
hivernacle i els residus. El principal àmbit de preocupació és el reciclatge i la selecció 
de residus, seguits de l’estalvi d’energia i l’estalvi d’aigua. Així les coses augmenta la 
conscienciació envers la necessitat de prendre mesures d’estalvi energètic; des de la 
perspectiva de la mobilitat, es percep un acord majoritari respecte a la necessitat 
d’ampliar a les ciutats els espais dedicats a vianants, bicicletes i transport públic. El 
coneixement de les activitats desenvolupades per les organitzacions ecologistes és 
relativament poc coneguda (un 45% dels consultats coneixen alguna organització 
ambiental). 
 
6.3 IMPLEMENTACIÓ DE MESURES PER REDUIR L’IMPACTE 
SOBRE ELS RECURSOS NATURALS I LA BIODIVERSITAT A 
CATALUNYA 
 
L’impacte que sobre el medi ocasiona l’actual model econòmic i productiu ha estat un 
dels eixos de les polítiques ambientals de les administracions públiques a Catalunya, 
tant des de la perspectiva local com les que s’han implementat des de la Generalitat de 
Catalunya. S’ha prioritzat pal·liar les conseqüències i la seva prevenció abans que 
plantejar-se un canvi de model de producció i consum que anés a les causes dels 
problemes tal i com planteja el moviment ecologista tal i com s’ha tractat al llarg de la 
tesi.  

                                                 
733 Conveni Aarhus: INC: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=
211883591a775310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=211883591a775310VgnVCM100
0008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (consultat 22/05/2012).  
734 Consulta sobre aspectes relacionats amb el medi ambient en el marc de l’Òmnibus Catalunya. Informe 
resultats Onada desembre 2011: 
http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Departament/Atenció%20a%20la%20ciutadania/Dret%20dacc
es%20a%20la%20informacio%20ambiental/Resultats%20de%20la%20consulta%20omnibus%20de%20
Catalunya%20sobre%20el%20medi%20ambient/Informes%20complets/Informe%20novembre%202011.
pdf (consultat 22/05/2012).  
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6.3.1 L’evolució de les polítiques ambientals de la Generalitat de Catalunya 
 
La creació del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya mitjançant 
la Llei 4/1991, de 22 de març, de Creació del Departament de Medi Ambient,735 va 
significar l’estructuració d’un model de gestió ambiental que s’ha basat, segons el 
Departament de Medi Ambient (1995), en els principis de preservar la qualitat de 
l’entorn, la comptabilitat entre desenvolupament i protecció del medi, la necessitat de la 
internalització dels costos ambientals, aplicació de polítiques preventives, 
corresponsabilitat, capacitat de resposta ràpida davant els problemes ambientals i 
transparència en la política informativa. En els seus inicis les seves funcions estaven 
orientades (tal i com recull la Llei 4/1991), per una banda, a la direcció, planificació, 
coordinació i avaluació de les polítiques ambientals i, d’altra banda, a la gestió i 
planificació dels principals problemes ambientals de Catalunya: la reparació dels efectes 
causats pels residus sòlids i les infraestructures de sanejament; el tractament de les 
aigües residuals; els vessaments que podien afectar a les aigües superficials, 
subterrànies i marítimes; la protecció del sòl contar l’erosió i la protecció del paisatge; 
la protecció del medi ambient atmosfèric; i la protecció dels espais d’interès natural.  
 
Les principals actuacions del Departament de Medi Ambient al llarg de la dècada dels 
anys 90 del segle XX, es van caracteritzar per l’aplicació de mesures orientades a la 
prevenció i control de les activitats potencialment perjudicials pel medi a través del 
foment de l’aplicació de les millores tècniques disponibles al llarg dels processos de 
producció i correcció dels efectes del model productiu i industrial. Aquest model de 
gestió ambiental basat en el plantejament de que els sistemes productius i de consum 
basats en el creixement econòmic eren compatibles amb un model ambiental equilibrat 
ha estat el paradigma que ha caracteritzat les polítiques ambientals del Departament de 
Medi Ambient queda reflectit en les accions desenvolupades per les diferents 
Direccions Generals que el configuren des del seu inici. Tal i com es recull a la 
Memòria del Departament de Medi Ambient de 1994 (Departament de Medi Ambient, 
1995), en aquesta línia de prevenció i control, la Direcció General de Qualitat 
Ambiental, en el marc de les seves competències, tenia assignades les funcions de 
vetllar per la qualitat dels recursos naturals mitjançant accions de vigilància, prevenció i 
gestió ambiental, així com les de la implementació de mesures d’estalvi i d’ús racional 
dels recursos i d’energia. No es plantejava la necessitat d’aplicar mesures orientades a 
un canvi de model econòmic i industrial, tal i com es proposava des del moviment 
ecologista. Aquesta defensa del model intensiu en recursos naturals i l’aplicació 
generalitzada de mesures correctores també es pot apreciar en el Programa de gestió de 
residus especials i en el Programa de gestió de residus municipals, aprovats el 1994. El 
Programa de gestió de residus especials establia una sèrie d’objectius generals orientats 
a: aconseguir la minimització de la generació de residus; limitar la utilització de la 
disposició controlada i la incineració com a mètode de disposició de rebuig, tant sols per 
aquells residus que no tenien altra alternativa; i coordinar-se amb la gestió dels recursos 
municipals, que tenia com a objectius concrets augmentar la seva reutilització i reduir la 
seva quantitat i perillositat. Un altre exemple el podem trobar en la Junta de Sanejament, 
entitat administrativa responsable del sanejament de les aigües residuals en l’àmbit de 
les competències atribuïdes a la Generalitat de Catalunya, que tenia assignades funcions 
orientades a la planificació, control, explotació i intervenció de les infraestructures de 
                                                 
735 Llei 4/1991, de 22 de març, de Creació del Departament de Medi Ambient: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l4-1991.html (consultat 02/06/2012).  
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les aigües residuals i que, en la pràctica ha aplicat una política de gestió ambiental 
orientada a la construcció de depuradores d’aigües residuals urbanes, litorals i 
industrials, així com la intervenció administrativa en els vessaments que podien afectar 
a les aigües residuals, superficials, subterrànies i marítimes.  
 
A partir del segle XXI les polítiques ambientals de la Generalitat de Catalunya des del 
Departament de Medi Ambient i, posteriorment, del DMAH (2003) i fins la seva 
integració en d’altres departaments el 2010, s’han orientat cap a la progressiva 
consolidació d’un model en el que el medi ambient es considerava com un element 
transversal i transformador del model de desenvolupament econòmic i social en el que 
el principal objectiu ha estat el de reduir l’impacte ambiental en el patrimoni natural 
l’ambient atmosfèric, l’aigua i el sòl, mitjançant la participació de tots els agents 
implicats en la política de desenvolupament sostenible (Departament de Medi Ambient, 
2003).  
 
Els diversos canvis polítics han tingut una influència significativa en la progressiva 
incorporació d’elements de gestió ambiental procedents del moviment ecologista, 
malgrat que en la pràctica no han provocat la integració dels seus plantejaments més 
radicals de canvi de model de producció i consum. Les eleccions de novembre de 2003 
que van establir l’aliança entre el PSC, ERC i ICV, van significar que l’anterior 
Departament de Medi Ambient passa a denominar-se Departament de Medi Ambient i 
Habitatge (DMAH) integrant en un únic organisme les polítiques ambientals i les 
d’habitatge. Es planteja un nou model de gestió que havia de significar la incorporació 
d’una nova cultura del treball transversal i d’integració de la visió sostenibilista en 
l’acció de govern, i la intenció de dissenyar eines de concertació, diàleg i consens que 
havia de permetre obtenir acords entre tots els agents implicats (públics i privats) en les 
problemàtiques ambientals i socials a resoldre (Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, 2004). No obstant, malgrat la integració d’una de les polítiques socials més 
rellevants com és l’habitatge i l’assumpció de noves àrees competencials com les 
energies renovables, la mobilitat i la nova cultura de l’aigua es manté el principi 
d’interrelacionar el desenvolupament ambiental amb el creixement econòmic, encara 
que s’incorpora la cohesió social com un element transversal de la política ambiental.  
 
El fet més significatiu de la legislatura 2003-2006 va ser la presentació de 
l’Avantprojecte de llei d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes (AAPP) que 
transposa la Directiva europea 2001/42/CE i que té com a objectiu integrar els aspectes 
ambientals en els processos de tramitació de plans i programes que aproven la 
Generalitat de Catalunya, els ens locals i el Parlament de Catalunya i que poden afectar 
al medi ambient (Romero, X3 Estudis Ambientals, 2010). L’aprovació de la Llei 
6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes736 afavoreix 
l’aplicació del principi de responsabilitat compartida en la gestió de les polítiques 
ambientals ja que promou la col·laboració entre l’òrgan promotor i el DMAH respecte 
als plans i programes que poden significar un impacte sobre el medi ambient. La llei 
recull que els instruments de planificació territorial, els plans d’ordenació urbanística 
municipal o els plans parcials urbanístics de delimitació, s’han de sotmetre de forma 
obligatòria al procés d’avaluació ambiental. En la resta de plans i programes que no 
formen part dels que es consideren d’obligatori acompliment, és l’òrgan ambiental el 

                                                 
736 Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes: 
www.parlament.cat/activitat/cataleg/TL%2090In.pdf (consultat 03/06/2012).  
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que ha de prendre la decisió respecte si s’han de sotmetre al procés d’avaluació 
ambiental.  
 
L’estratègia d’integrar la sostenibilitat a tota l’acció de govern, considerant més 
globalment les qüestions ambientals, econòmiques i socials es concreta al llarg de la 
legislatura 2006-2009 i es manifesta en el Document Programàtic Entesa Nacional del 
Progrés737 en el que es planteja la necessitat d’impulsar la modernització ecològica de 
Catalunya mitjançant la implicació dels agents socials i econòmics en el procés de 
desenvolupament sostenible. En el context de crisi econòmica la política ambiental del 
DMAH s’ha orientat envers als següents àmbits d’actuació (Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, 2011):  
 

- Posar en valor la preservació de la biodiversitat 
- Aplicar una nova cultura de l’aigua com un bé que cal garantir i 

l’abastiment a tothom i, alhora, que forma part del medi. 
- Fer front al canvi climàtic. 
- Reduir el volum de residus i treure profit per reciclar-los. 
- Incorporar l’avaluació ambiental en la planificació, programació i execució 

dels projectes. 
- Millorar progressivament la qualitat de l’aire. 
- Recuperar deutes ambientals històrics. 
- Prioritzar el dret d’accés a l’habitatge 

 
6.3.2 Principals actuacions ambientals de la Generalitat de Catalunya: una 
perspectiva sectorial 
 
6.3.2.1 Canvi climàtic 
 
Per assolir els objectius del Protocol de Kyoto sobre el canvi climàtic, el Govern de la 
Generalitat va iniciar el procés per desenvolupar l’Estratègia catalana contra el Canvi 
Climàtic, tenint en compte les implicacions econòmiques i socials de l’actuació 
ambiental, d’acord amb l’Estratègia europea del Consell de Lisboa i mitjançant la 
participació activa a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Clima, en 
l’estudi de l’esborrany de la Estrategia española para el cumplimiento del Protocolo de 
Kyoto (Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2004). Des de l’Estratègia Catalana 
contra el Canvi Climàtic es van desenvolupar una sèrie d’accions, fins l’entrada en vigor 
del Protocol el 2005, orientades a incorporar el canvi climàtic de forma transversal a la 
resta de polítiques dels diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, 
principalment a les dedicades a la gestió del transport a Catalunya. En aquesta línia, el 
Departament de Medi Ambient va formar part activa en les comissions de la mesa 
sectorial del transport, de la comissió d’infraestructures viàries de Catalunya, el Pla 
director de senyalització territorial i temàtica, mesa sectorial del transport aeri i de la 
comissió de les grans infraestructures logístiques, amb l’objectiu d’adequar les 
polítiques de gestió del transport de Catalunya a les exigències del Protocol de Kyoto 
(Departament de Medi Ambient, 2003). 
 
Com a conseqüència de l’entrada en vigor del protocol de Kyoto el 2005, el DMAH va 
atribuir a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat (DGPAS) la 
                                                 
737 Document Programàtic Entesa Nacional pel Progrés.  
www.ub.edu/OGC/Catalunya_VIII_leg_Entesa.pdf (consultat 03/06/2012).  
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competència d’impulsar l’elaboració d’una estratègia contra el canvi climàtic i el 
compliment del protocol de Kyoto. Amb l’objectiu d’aprofundir en la transversalitat de 
les polítiques de mitigació del canvi climàtic en tots els departaments de la Generalitat 
de Catalunya i facilitar la seva coordinació es va crear la Comissió Interdepartamental 
del Canvi Climàtic (CICC)738, i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), per 
donar-li suport tècnic (Huguet, X3EA, 2009).  
 
La funció de la CICC és bàsicament la d’establir mecanismes de coordinació i 
d’integració de la lluita contra en canvi climàtic entre les polítiques sectorials dels 
diversos departaments de la Generalitat de Catalunya. D’altra banda, l’OCCC té com a 
missió principal la implementació de les polítiques de lluita contra el canvi climàtic, 
mitigar-ne els efectes i cercar propostes d’actuació per acomplir els objectius del 
Protocol de Kyoto com ara l’impuls a les actuacions i projectes per millorar la capacitat 
adaptativa front els impactes del canvi climàtic a Catalunya, l’anàlisi del grau 
d’implantació de les mesures correctores aplicades i la promoció d’informes sobre 
l’evolució del canvi climàtic. A banda d’aquestes activitats orientades a reduir els 
efectes negatius que sobre el medi té el canvi climàtic, les tasques de la CICC té 
assignades recullen una part dels plantejaments que es proposen des del moviment 
ecologista com ara les activitats de conscienciació, d’informació i de difusió al conjunt 
de la societat de tots els aspectes relacionats amb el canvi climàtic, i donar suport a la 
participació dels agents socials (empreses, administracions, universitats i altres 
institucions) en programes voluntaris de reducció d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle.  
 
La política ambiental de lluita contra el canvi climàtic per part de la Generalitat de 
Catalunya ha tingut que donar resposta a dos grans reptes: la necessitat d’acomplir la 
part proporcional de reducció de gasos que li corresponien a Catalunya respecte al 
compromís d’Espanya del Protocol de Kyoto i la integració del canvi climàtic dins del 
conjunt de l’acció de govern de la Generalitat de Catalunya. La resposta a aquests reptes  
es concreta amb el Pla marc de mitigació del canvi climàtic 2008-2012, aprovat pel 
Govern a l’octubre de 2008. El procés d’elaboració del Pla es va desenvolupar a partir 
de la celebració de la Convenció Catalana del Canvi Climàtic,739 un procés de 
participació ciutadana organitzat conjuntament entre l’OCCC, la Subdirecció General 
d’Informació i Educació Ambiental i la DGPC a la que hi van assistir més 800 
participants. El procés participatiu es va estructurar en tres grans blocs: el nucli de la 
Convenció, amb representants dels àmbits acadèmic, professional, administracions 
públiques, associatiu i econòmic; l’organització d’unes jornades de reflexió i debat, amb 
la participació de les entitats i representants del sector terciari; i un grup de treball que, 
mitjançant la tècnica dels NIP, va reunir una mosta de 20 ciutadans i ciutadanes per 
debatre sobre els efectes del canvi climàtic (Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
2008a).  
 
El Pla marc de mitigació del canvi climàtic 2008-2012, segons el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, 2008a), és un pla transversal que té com a missió la coordinació, 

                                                 
738 Generalitat de Catalunya. Oficina Catalana del Canvi Climàtic: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.c4833b494d44967f9b85ea75b0c0e1a0/?vgne
xtoid=0bc89b52577d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0bc89b52577d6210VgnVC
M1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (consultat 03/06/2012).  
739 Convenció Catalana del Canvi Climàtic: www.gencat.cat/mediamb/occc/html/index_occc.html 
(consultat 03/06/2012).  



La inserció de l’ecologisme a les polítiques ambientals públiques de Catalunya 

 555

el seguiment i l’impuls de polítiques, plans, actuacions i projectes sectorials i que 
significa el primer pla català que d’una manera coordinada i integrada tracta el tema del 
canvi climàtic dins del conjunt de l’acció de govern de la Generalitat de Catalunya. Es 
coordina amb el PEC 2006-2015 i incorpora les aportacions de la societat civil i de 
l’empresariat. Es concreta en tres objectius estratègics que incorporen accions 
orientades a la reducció d’emissions, el foment de la participació ciutadana i la 
sensibilització: 
 

- Impuls del desplegament de les mesures d’inversió, legals, tècniques, 
financeres, d’incentivació, de suport i de concertació per part del conjunt de 
les administracions públiques de Catalunya, i a través de la concertació 
entre els sectors públics i privats per assolir l’objectiu de limitar el 
creixement de les emissions dels sectors difusos en un 37% respecte l’any 
base (2005). Per assolir aquest objectiu es proposen processos de reducció 
d’emissions a través d’accions orientades a la millora del comportament 
energètic i la millora de l’eficiència en els sectors agrari, construcció i l’ús 
de l’habitatge, serveis, industrial, la prevenció i tractament dels residus, 
transport i la mobilitat, així com acords voluntaris en l’àmbit domèstic i la 
reducció de les emissions de gasos fluorats.  

- En l’àmbit dels sectors sotmesos a la Directiva del mercat d’emissions, 
s’impulsa la reducció d’emissions en els processos productius i l’ús dels 
combustibles alternatius, així com el foment de la participació en els 
mecanismes flexibles del Protocol de Kyoto. Es proposa la reducció interna 
de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle mitjançant mesures 
orientades a donar suport i ajut a la millora dels processos productius, 
l’impuls de l’ús progressiu de combustibles alternatius, l’estalvi d’energia 
elèctrica i la reducció d’emissions en el sector energètic.  

- Impuls de les accions transversals orientades a incrementar el coneixement 
del fenomen del canvi climàtic a través de la recerca, la sensibilització, la 
formació i la participació. Es prioritzen els projectes de recerca en l’àmbit 
del clima i sobre la mitigació del canvi climàtic, la difusió i sensibilització 
sobre el canvi climàtic a les escoles i universitats, es potencien els 
mecanismes de concertació i participació, l’exemplificació de les 
administracions públiques en l’àmbit de l’estalvi energètic, el suport a les 
accions de reducció d’emissions a nivell local, i el suport al consum 
sostenible.  

 
6.3.2.2 Qualitat ambiental 
 
La Direcció General de Qualitat Ambiental740 és l’organisme responsable de vigilar, 
prevenir i controlar la qualitat de l’ambient atmosfèric i acústica a Catalunya segons 
estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració 
ambiental.741 Aquesta llei recull els requeriments de la UE en matèria de les activitats 
susceptibles d’afectar el medi ambient, la seguretat i salut de les persones, en l’àmbit 
territorial de Catalunya i planteja un marc normatiu que ha definit la política de qualitat 
ambiental de la Generalitat de Catalunya des d’una perspectiva integral i preventiva de 
                                                 
740 Generalitat de Catalunya. Direcció General de Qualitat Ambiental: 
 http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=6315 (consultat 03/06/2012).  
741 Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental: 
 http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/Lleure/Llei3_1998.pdf (consultat 03/06/2012).  
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la contaminació. Aquest tractament integral de la qualitat ambiental s’ha desenvolupat 
mitjançant accions orientades a: la recollida de la informació necessària per fomentar la 
recerca, l’avaluació i l’aplicació de les millors tècniques disponibles per la minimització 
i el control dels impactes de les activitats sobre el medi; dirigir els processos 
d’acreditació de les entitats ambientals de control, verificació i certificació; fomentar els 
estudis necessaris per formular les propostes dels plans territorials sectorials; i exercir la 
funció sancionadora segons el reglament vigent (Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, 2010).  
 
En un nivell més operatiu la Subdirecció General d’Intervenció i Qualificació 
Ambiental742 i l’Oficina per a la prevenció de la Contaminació Lluminosa són els 
organismes responsables de l’aplicació de les metodologies orientades a prevenir i 
minimitzar els efectes negatius que provoca la contaminació atmosfèrica i acústica 
respectivament. La Subdirecció General d’Intervenció i qualificació Ambiental té com a 
funcions principals la supervisió, coordinació i control dels programes operatius sobre 
la prevenció i control integrats de la contaminació, l’avaluació d’impacte ambiental 
d’activitats, i la supervisió del sistema d’avaluació ambiental de plans d’ordenació 
territorial i urbanística (Departament de Medi Ambient, 2002). L’Oficina per a la 
prevenció de la Contaminació Lluminosa regula les seves activitats segons la normativa 
ambiental catalana de protecció del medi ambient nocturn establerta per la Llei 6/2001, 
de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. L’aprovació de la Llei 16/2002, de 
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica,743 que regula les mesures 
necessàries per prevenir i corregir la contaminació provocada pel soroll i les vibracions, 
en línia amb els criteris de la Directiva del Parlament europeu sobre avaluació i gestió 
del soroll ambiental, significa la integració del concepte de contaminació acústica en les 
polítiques de la Direcció General de Qualitat Ambiental.  
 
Les principals activitats desenvolupades per part de la Generalitat de Catalunya en 
l’àmbit de la qualitat ambiental han tingut tres grans eixos d’actuació seguint les 
directives europees en matèria d’avaluació i gestió de l’aire ambient: prevenció, control 
i minimització dels impactes de la contaminació atmosfèrica. Al mateix temps, i de 
forma transversal, s’han desenvolupat estratègies orientades a integrar a l’empresa en 
les polítiques públiques ambientals.  
 
6.3.2.2.1 Mesures de prevenció 
 
Des de la perspectiva de la prevenció de la qualitat ambiental s’han aplicat diversos 
mecanismes de gestió per avaluar i gestionar la qualitat de l’aire amb relació als 
contaminants com l’entrada en vigor el 19 de juliol de 2001 de la directiva europea 
99/30/CE, de 22 d’abril de 1999 relativa als valors límit de diòxid de sofre, òxids de 
nitrogen, partícules i plom744 o l’assistència tècnica a ens locals en les campanyes 

                                                 
742 Generalitat de Catalunya. Subdirecció General d’Intervenció i Qualificació Ambiental:  
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=6319 (consultat 03/06/2012).  
743 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica:  
www.upf.edu/sintesi/2002/lju16.htm (consultat 03/06/2012).  
744 Directiva europea 99/30/CE, de 22 d’abril de 1999 relativa als valors límit de diòxid de sofre, òxids de 
nitrogen, partícules i plom:  
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específiques de mesurament de la qualitat de l’aire a diversos municipis. Des de 
l’administració pública s’han aplicat mesures de protecció del medi ambient de forma 
integrada, incorporant els principis de prevenció i control ambiental mitjançant 
l’aplicació de la Llei 20/2009, de 4 de setembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats.745 Aquesta llei, basada en el principi de desenvolupament sostenible i la 
solidaritat intergeneracional, estableix que les polítiques ambientals s’han de dirigir 
especialment a reduir les diferents formes de contaminació, fixar estàndards i nivells 
mínims de protecció, articular mesures correctives de l’impacte ambiental, utilitzar 
racionalment els recursos naturals, prevenir i controlar l’erosió de les activitats que 
alteren el règim atmosfèric i climàtic, i respectar els principis de prevenció del medi. 
Recull mesures més concretes de prevenció com el control de l’abocament de productes 
contaminants que poden alterar el règim atmosfèric i climàtic mitjançant les 
Declaracions d’Impacte Ambiental (DIA), que impliquen la necessitat de que les 
empreses es facin responsables de les conseqüències dels possibles impactes ambientals 
de la seva activitats pugui ocasionar sobre el medi. 
 
S’han implementat sistemes prevenció que incorporen mesures de control de la qualitat 
ambiental com la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica 
(XVPCA),746 creada per la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient 
atmosfèric,747 un sistema de detecció dels nivells d’immissió dels principals 
contaminants atmosfèrics que té una doble missió: responsabilitat de la generació, la 
transmissió i la validació de les dades relatives a la qualitat de l’aire dels punts de 
mostreig que tenen assignats, vetllar pel compliment de la legislació i definir els criteris 
que regulen el funcionament de la xarxa i gestionar la qualitat de l’aire del seu àmbit 
territorial. 
 
Les mesures de prevenció incorporen la necessitat de disposar d’una adequada 
informació ambiental per conèixer la situació actual i disposar de la capacitat per 
prendre decisions dirigides a minimitzar l’impacte de les activitats productives de les 
empreses sobre el medi. El projecte de Declaració Ambiental Única (DAU), impulsat 
conjuntament entre el DMAH, l’ACA i l’ARC i la participació d’una consultora 
privada, ha significat la unificació les múltiples declaracions ambientals que les 
empreses que col·laboren amb aquestes institucions havien de presentar de forma 
individual a cadascuna d’elles. Aquest procés ha significat la millora dels processos de 
sincronització i estandardització de la informació ambiental i la facilitació de l’accés a 
la informació sobre el medi ambient i el dret d’accés del ciutadà a la justícia en aquest 
àmbit.748 
                                                                                                                                               
www.google.es/#hl=es&sclient=psy-
ab&q=directiva+europea+99%2F30%2FCE+&oq=directiva+europea+99%2F30%2FCE+&aq=f&aqi=&a
ql=&gs_l=serp.3...15.3375.1.4464.1.1.0.0.0.0.159.159.0j1.1.0...0.0.VEAUPTTHHJs&pbx=1&bav=on.2,o
r.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=4a886bfdb121cc74&biw=1600&bih=774 (consultat 04/06/2012).  
745 Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’Administració ambiental: 
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%
20en%20materia%20de%20residus/llei_20_2009.pdf (consultat 04/06/2012).  
746 Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. XVPCA: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.8f64ca3109a92b904e9cac3bb0c0e1a0/?vgne
xtoid=b990be8edd927210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b990be8edd927210VgnVC
M1000008d0c1e0aRCRD (consultat 04/06/2012).  
747 Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric: 
 http://www.agentsrurals.net/ccoo/oposicions/temaris/t22_1_l_22_83_ambient_atmosferic.pdf (consultat 
04/06/2012).  
748 Proyecto de Declaración Ambiental Unificada: 
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6.3.2.2.2 Accions orientades al control de la qualitat ambiental 
 
Aquestes accions s’han orientat en dos grans línies d’actuació: la creació d’organismes 
que tenen com a funció principal el control i l’anàlisi que permet fer el seguiment de les 
emissions dels focus contaminants de l’atmosfera, com la Xarxa d’Emissions 
Atmosfèriques de Catalunya (XEAC);749 i les actuacions inspectores, efectuant controls 
reglamentaris d’emissió d’acord amb la seva classificació al Catàleg d’Activitats 
Potencialment Contaminats de l’Atmosfera (CAPCA) del Decret 322/1987, de 23 de 
setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de 
l’Ambient Atmosfèric.750 Aquesta llei regula els instruments i el procediment que es 
consideren necessaris per a una actuació efectiva de les Administracions públiques a 
Catalunya en el camp de la prevenció, la vigilància i la correcció de la contaminació 
atmosfèrica.  
 
6.3.2.2.3 Les actuacions dirigides a minimitzar l’impacte que sobre el medi ocasionen 
les activitats productives  
 
Entre les funcions de la Direcció General de Qualitat Ambiental s’inclouen les d’aplicar 
accions d’intervenció ambiental integrada de les activitats productives i el seguiment i la 
inspecció i l’adopció de normes addicionals de protecció dels espais d’especial interès 
natural afectats per les activitats extractives. La intervenció administrativa per causes 
com ara la seguretat i la seguretat de les persones permet regular i intervenir, d’acord 
amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambientals de les 
activitats,751 d’una forma integral en cas d’incidències ambientals. Algunes de les 
accions d’intervenció ambiental desenvolupades per la Direcció General de Qualitat 
Ambiental són: 
 

- Plans graduals de descontaminació, sistemes voluntaris pels quals un 
establiment es compromet davant l’administració competent per realitzar 
unes millores mediambientals a fi de reduir les emissions atmosfèriques en 
un termini acordat. 

- Declaració de zona de protecció especial i desenvolupament d’un pla 
d’actuació per les zones en les que es constata que ultrapassen els nivells de 
situació admissible, segons els límits fixats per la normativa vigent de la 
UE, pel que fa a la qualitat de l’aire. A través del Decret 226/2006, de 23 
de maig,752 es van desenvolupar al llarg de 2006 una sèrie d’actuacions per 

                                                                                                                                               
 www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=1425 (consultat 04/06/2012).  
749 Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. XEAC: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.198a6bb2151129f04e9cac3bb0c0e1a0/?vgne
xtoid=98dd7982ec927210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=98dd7982ec927210VgnVC
M1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (consultat 04/06/2012).  
750 Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 
Protecció de l’Ambient Atmosfèric: 
 http://www.cetig.es:8080/compartida/Medi%20Ambient/Atmosfera/Decret%20322%20de%201987%20-
Desplegament%20llei%2022%20proteccio%20ambient%20.PDF (consultat 04/06/2012).  
751 Llei 20/2009, de 4 de desembre751, de prevenció i control ambiental de les activitats: 
 www.gencat.cat/diari/5524/09336035.htm (consultat 06/06/2012).  
752 Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció espacial de l’ambient 
atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i 
el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules: 
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restaurar i millorar la qualitat de l’aire a les comarques del Barcelonès, el 
Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat mitjançant la 
creació d’una comissió que havia de formular un pla d’actuacions per 
restaurar i millorar la qualitat de l’aire. Aquesta comissió 
interdepartamental estava impulsada pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, conjuntament amb els de Política Territorial i Obres Públiques, 
de Salut, i de Treball i Indústria, i la col·laboració dels ens locals 
(Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2008a). 

 
6.3.2.2.4 Integració de les empreses a les polítiques ambientals públiques  
 
Un dels principals objectius del DMAH ha estat integrar l’activitat empresarial amb el 
medi ambient mitjançant el desenvolupament de diverses línies d’actuació per controlar 
la seva repercussió respecte l’entorn natural, amb l’objectiu de mitigar-ne els seus 
efectes.753 Les principals actuacions ambientals des de l’administració pública respecte 
les empreses ha estat l’aplicació d’instruments normatius orientats a impulsar i difondre 
el concepte d’ecoeficiència i la integració de la variable ambiental en la seva gestió, així 
com l’accés a ajuts i subvencions per facilitar-ne el seu accés. Un d’aquests mecanismes 
facilitadors va ser el Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient (CEMA), una entitat del 
DMAH creada per recolzar a les empreses a adoptar pràctiques i tecnologies adequades 
a la reducció en origen dels residus i emissions contaminants procedents del procés 
productiu a través de facilitar diverses eines com la Diagnosi Ambiental d’Oportunitats 
de minimització (DAOM), els Grups de Treball o el suport econòmic a l’empresa 
(Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2005). Posteriorment es va aplicar el 
sistema EMAS, regulat en el Reglament (CE) 1221/2009, de 25 de novembre754 i per la 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Es 
tracta d’un sistema voluntari de gestió ambiental que permet a les organitzacions 
avaluar i millorar el seu comportament ambiental, difondre la informació oportuna al 
públic i a les altres parts interessades, i la formació i implicació activa dels treballadors. 
El principal instrument per implementar aquests sistemes de gestió ambiental per part 
de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i 
Sostenibilitat han estat els ajuts destinats tant a empreses públiques com privades, 
subvencions bàsicament destinades als requeriments que recull el Reglament que regula 
els EMAS, els sistemes de gestió ambiental de la norma ISO 14001755 i la potenciació 
dels sistemes d’ecoetiquetatge i d’ecodisseny .  

                                                                                                                                               
http://xarxamobal.diba.cat/XGMSV/documents/normativa/decret_zones_proteccio_aire.pdf (consultat 
04/06/2012).  
753 Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Empresa i avaluació ambiental: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.685af0bd03466a424e9cac3bb0c0e1a0/?vgne
xtoid=497753161cd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=497753161cd47210VgnVC
M1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES (consultat 05/06/2012).  
754 Reglament (CE) 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2009, relatiu a 
la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals 
(EMAS), i pel que es deroguen el Reglament (CE) número761/2001 i les Decisions 2001/681/CE i 
2006/193/CE de la Comissió:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0001:0045:ES:PDF (consultat 
06/06/2012).  
755 ISO 14001 és una norma internacional acceptada que estableix com implantar un sistema de gestió 
mediambiental eficaç amb l’objectiu de mantenir l’equilibri entre rendibilitat i reducció de l’impacte 
mediambiental.  
Medio Ambiente ISO 14001: 
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6.3.2.3 La gestió el medi natural 
 
Actualment, la Direcció General del Medi Ambient i Biodiversitat,756 depenent del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, és 
l’organisme responsable de formular les directrius en matèria de medi natural, en relació 
a la seva conservació i gestió. Sota la seva responsabilitat recau el disseny i la direcció 
de les actuacions orientades a la protecció des espais d’especial protecció, parcs 
forestals, parcs naturals, la protecció dels animals i la flora, i vetllar per la protecció dels 
ecosistemes de Catalunya.  
 
Des de principis del segle XXI la seva activitat ha estat orientada a potenciar el 
desplegament territorial de les actuacions de protecció del patrimoni natural a través del 
reforçament de les bases d’agents rurals; l’augment de la xarxa de parcs naturals de 
Catalunya; i la creació de noves direccions generals com la de Boscos i Biodiversitat, 
d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental, i de Prevenció de Riscos del Medi 
Natural, amb l’objectiu de desenvolupar un model de gestió del medi natural més proper 
a les diverses problemàtiques que l’afecten, incorporant mecanismes de participació 
efectiva dels sectors implicats en el territori (Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
2004).  
 
6.3.2.3.1 Instruments de planificació i gestió del medi natural  
 
Un dels instruments clau pel desenvolupament de polítiques ambientals orientades a la 
conservació dels ecosistemes i de la diversitat ecològica ha estat l’Estratègia Catalana 
per a la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat a Catalunya757 (1997). Aquest 
document té el seu origen en el Conveni sobre la Diversitat Biològica de Rio de 
Janeiro758 (1992), que implica que les parts contractant ha de desenvolupar estratègies, 
plans o programes nacionals per a la conservació i l’aprofitament sostenible de la 
biodiversitat tant a nivell global, del Consell d’Europa, comunitari, estatal o local. Des 
del Departament de Medi Ambient es va plantejar el desenvolupament de l’Estratègia a 
través d’un procés en el que els continguts de la fase de diagnosi de la situació de la 
biodiversitat a Catalunya s’integressin en l’elaboració de l’Agenda 21 de Catalunya, de 
forma que s’incorporessin a la formalització dels documents estratègics destinats a 
facilitar el procés participatiu dels debats sectorials. El diagnòstic havia de facilitar la 
definició d’una sèrie de mesures urgents que definirien el pla d’acció de l’Estratègia. El 
procés de diagnosi va comptar amb la col·laboració de l’IEC,759 entitat que va establir 
els criteris per l’elaboració dels treballs de base, la diagnosi de l’Estratègia, que 
consistia en recopilar, seleccionar i sistematitzar la informació disponible sobre el grau 

                                                                                                                                               
www.bsigroup.es/certificacion-y-auditoria/Sistemas-de-gestion/estandares-esquemas/Medio-Ambiente-
ISO14001/ (consultat 06/05/2012).  
756 Generalitat de Catalunya. Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat: 
 http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=12985 (consultat 09/06/2012).  
757 L’Estratègia catalana per a la conservació i ús sostenible de la diversitat ecològica: 
www.scn-mm.cat/atzavara/pdfs/atz09051.pdf (consultat 09/06/2012).  
758 Convenio sobre la Diversidad Biológica Río de Janeiro: 
www.iadb.org/Research/legislacionindigena/pdocs/CONVENIODIVERSIDAD.pdf  
(consultat 09/06/2012).  
759 Institució Catalana d’Història Natural (ICHN): 
http://ichn.iec.cat/EstrategiaCatalana/inici.htm (consultat 09/06/2012).  



La inserció de l’ecologisme a les polítiques ambientals públiques de Catalunya 

 561

de conservació i la situació actual de la biodiversitat a Catalunya. Les diverses mesures i 
actuacions es van agrupar en 5 grans àmbits:  
 

- Àmbit legal, polític i administratiu: a través d’accions orientades a adequar 
les estructures administratives i els instruments legislatius als objectius de 
conservació i ús sostenible de la diversitat biològica, integrar aquests 
objectius a les polítiques sectorials i intersectorials de les administracions 
públiques catalanes, i impulsar la cooperació internacional per a la 
conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat. 

- Identificació, avaluació i seguiment de la diversitat biològics i del seu estat 
de conservació: mitjançant actuacions que haurien de potenciar la recerca a 
Catalunya de la diversitat biològica, completar el Banc de dades sobre la 
biodiversitat de Catalunya, desenvolupar un Programa de seguiment de la 
diversitat biològica a Catalunya a partir d’un conjunt d’indicadors basats en 
els ecosistemes...  

- Conservació de la diversitat biològica: en funció de 4 objectius com ara el 
reforçament del sistema d’àrees protegides de Catalunya, la millora de la 
coherència territorial d’hàbitats i poblacions, la conservació i recuperació 
de les comunitats d’espècies amenaçades, i la protecció de la diversitat 
biològica sobre el territori. 

- Mesures sectorials: a través d’incentius, acords, plans de conservació i 
auditories sectorials en els àmbits de la planificació territorial i urbanisme, 
agricultura i ramaderia, sector forestal, i caça i pesca. 

- Canvis de mentalitats i de comportaments socials: a base de millorar i 
incrementar els incentius econòmics, fiscals i financers que haurien de 
revertir en la conservació de la biodiversitat, així com facilitar la 
informació i als coneixements en matèria de diversitat biològic a la 
ciutadania i als responsables de la presa de decisions.  

 
Disposar d’instruments d’informació sobre la situació del medi natural i la biodiversitat 
ha estat un dels elements fonamentals per prendre decisions des de les administracions 
públiques relacionades amb el medi ambient. El Sistema d’Informació sobre el 
Patrimoni Natural760 ha estat un d’aquests instruments que, segons el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge (2004), ha servit per disposar d’informació suficient i de 
qualitat sobre els components de la seva diversitat biològica i del patrimoni natural 
(hàbitats, espècies, llocs d’interès geològic, espais naturals, instruments de protecció...) 
que tant pot ser utilitzada en els processos interns de presa de decisions (planificació i 
gestió d’espais naturals, avaluació d’impacte ambiental, planificació i gestió forestal...), 
com en aquells altres instruments i processos que incideixen en el territori (planificació 
territorial i urbanística, plans d’infraestructures, planificació hidrològica...). Aquest 
sistema, depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat, proporciona informació 
per avaluar periòdicament l’estat del patrimoni natural i alhora possibilita dades als 
centres internacionals d’informació. 
 

                                                 
760 Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Sistema d’Informació sobre el 
Patrimoni Natural: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.64be942b6641a1214e9cac3bb0c0e1a0/?vgne
xtoid=0f0a7a9bc73d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0f0a7a9bc73d7210VgnVC
M1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (consultat 09/06/2012).  
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Aquest sistema de gestió del medi natural basat en la planificació de les polítiques 
ambientals (Estratègia Catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat 
de Catalunya) i en la implementació de sistemes de recollida d’informació ambiental 
(Sistema d’Informació sobre Patrimoni Natural) es complementa amb la integració dels 
espais naturals de Catalunya en un marc legal i de conservació dels hàbitats, les espècies 
i la biodiversitat a nivell europeu (Xarxa Natura 2000).761 Natura 2000 és una xarxa 
europea d’espais naturals que té com a objectiu fer compatible la protecció de les 
espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l’activitat humana i, alhora, dur a 
terme una gestió que mantingui i fins i tot incentivi les activitats econòmiques locals 
que incideixen en l’acompliment dels objectius de conservació (Departament de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, 2007). La Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres,762 va establir la 
protecció de les espècies i hàbitats d’interès comunitari763 i la configuració de dos tipus 
d’espai preferents de protecció: les ZEC i les ZEPA. La Directiva proposa una sèrie de 
mecanismes de gestió que s’han de desenvolupar a aquestes dos espais preferents de 
protecció que es concreten en un Pla de gestió i de les mesures contractuals i/o 
administratives necessàries per les necessitats ecològiques dels hàbitats i espècies 
d’interès comunitari. A banda del Pla de gestió, les administracions públiques han 
d’avaluar les repercussions d’aquest Pla i dels projectes que se’n deriven i la seva 
interacció amb la resta de polítiques públiques ambientals, l’aplicació de mesures de 
conservació necessàries per evitar el seu deteriorament, la vigilància del seu estat de 
conservació, i l’elaboració d’un informe de seguiment del grau d’acompliment dels 
objectius de la Directiva.  
 
El procés d’aplicació de la proposta catalana Natura 2000 es va desenvolupar a partir de 
1997 mitjançant diverses fases d’actuació que incorporaven mecanismes de recopilació 
de la informació disponible sobre la distribució i l’estat de conservació dels hàbitats i 
espècies, l’elaboració d’un inventari dels espais naturals inclosos al PEIN, l’establiment 
d’un procés de participació pública amb els principals actors socials implicats 
socialment i territorialment, l’aprovació de la proposta catalana de Natura 2000 (5 de 
setembre de 2005), i la designació de les ZEPA i dels Llocs d’Importància Comunitària 
(LIC).  
 
  

                                                 
761 Natura 2000: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.64be942b6641a1214e9cac3bb0c0e1a0/?vgne
xtoid=f1b02547eed47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f1b02547eed47210VgnVC
M1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (consultat 09/06/2012).  
762 Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 
silvestres: 
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Medi%20natural/Espais%20naturals/Es
pais%20naturals%20protegits/La%20planificacio%20dels%20espais%20naturals%20protegits/Xarxa%20
Natura%202000/Conceptes%20clau/La%20Directiva%20dhabitats/43_4274.pdf (consultat 09/06/2012).  
763 La Directiva 92/43/CEE estableix com a espècies d’interès comunitari aquelles que es troben en perill 
d’extinció, són vulnerables, rares i endèmiques que requereixen una espacial atenció. El concepte 
d’hàbitat d’interès comunitari com aquelles zones, terrestres o aquàtiques, diferenciades per les 
característiques geogràfiques, abiòtiques, tant si són totalment naturals com seminaturals: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.64be942b6641a1214e9cac3bb0c0e1a0/?vgne
xtoid=f1b02547eed47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f1b02547eed47210VgnVC
M1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (consultat 06/09/2012). 
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6.3.2.3.2 Instruments de gestió forestal  
 
Segons el Departament de Territori i Sostenibilitat (2011a), la gestió forestal a 
Catalunya ha tingut com a instrument bàsic de planificació a Catalunya l’ordenació 
forestal amb l’objectiu de garantir la seva vinculació amb l’ordenació del territori i la 
planificació urbanística, així com potenciar la gestió i l’ús de les forests públiques i 
adequar l’ordenació del territori amb la utilització recreativa dels terrenys. La 
implicació del moviment ecologista en els processos de gestió forestal es concreta a 
través de la seva participació en el Consell d’Administració Forestal,764 promogut per 
grups ecologistes com ara Greenpeace o WWF, que té com a funció principal 
l’elaboració de sistemes de certificació forestal. L’altre sistema de certificació forestal 
és el Programa per al Reconeixement de Sistemes de Certificació Forestal,765 
desenvolupat a través dels propietaris privats europeus i de la indústria.  
 
El model de gestió forestal implementat des de les administracions públiques amb 
competències en matèria ambiental s’ha caracteritzat per la integració de polítiques 
orientades a la integració de la superfície forestal a les necessitats del mercat i per les 
mesures de protecció del medi. En aquesta línia, el Servei de Gestió Forestal,766 
depenent actualment del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, ha estat el responsable de la implementació del Programa de 
desenvolupament rural específic per Catalunya,767 Aquest Programa ha tingut dos eixos 
d’actuació orientats, per una banda, a l’adaptació del sector agrari i agroindustrial a les 
condicions i necessitats del mercat, la millora de la competitivitat del medi rural i, 
d’altra banda, a l’ampliació, protecció i millora de la superfície forestal, la prevenció 
dels incendis forestals i Comptabilització de les explotacions forestals amb la 
conservació de la fauna (Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2005).  
 
La necessitat de desenvolupar un sistema de gestió integral de les polítiques forestals a 
causa de la seva complexitat i per la dificultat per ordenar i controlar les actuacions 
públiques i privades en l’àmbit forestal va significar la integració en un únic organisme, 
dotat d’autonomia organitzativa, econòmica i financera, de les competències amb 
incidència en els boscos privats, i unificar i racionalitzar l’acció administrativa 
d’ordenació i control dels terrenys forestals amb l’objectiu de fomentar la seva gestió 
sostenible (Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010). El Centre de la Propietat 
Forestal (CPF),768 té com a principals funcions la planificació i ordenació forestal, 
especialment en les titularitat privada, des d’una perspectiva sostenible, així com la 
promoció de la constitució d’associacions i agrupacions forestals. Les seves actuacions 
s’han centrat en el foment de la gestió forestal sostenible mitjançant la integració de 

                                                 
764 Forest Stewardship Council (FSC) en les seves sigles en anglès.  
765 Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) en les seves sigles en anglès.  
766 Generalitat de Catalunya. Servei de Gestió Forestal: 
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=4480 (consultat 09/06/2012).  
767 Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Programa de desenvolupament 
rural de Catalunya: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.198a6bb2151129f04e9cac3bb0c0e1a0/?vgne
xtoid=33ecf86dcf676210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=33ecf86dcf676210VgnVCM
1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (consultat 09/06/2012).  
768 Generalitat de Catalunya. Centre de la Propietat Forestal: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.663fd49531c6b1bf6f51ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=c1
111546e18c5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c1111546e18c5310VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (consultat 09/06/2012).  
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diverses estratègies que incorporen la incorporació de metodologies de tractament i 
anàlisi de la informació tècnica, geogràfica i administrativa generada al llarg dels 
processos de planificació i ordenació forestal i la incorporació de la transferència del 
coneixement provinent de la recerca universitària i de les iniciatives generades a través 
dels projectes europeus (Centre de la Propietat Forestal, 2011).  
 
6.3.2.4 La gestió de l’aigua  
 
La política de gestió de l’aigua a Catalunya s’ha basat en la progressiva construcció 
d’estacions depuradores per donar resposta a la necessitat de reduir la contaminació 
provocada per l’ús domèstic i industrial de l’aigua, política que ha estat molt contestada 
per part del moviment ecologista per no tenir en compte una visió integradora dels 
sistemes aquàtics i l’equilibri de tots els ecosistemes. El PSARU 2002,769 que 
actualitzava l’anterior Pla de Sanejament de Catalunya (1991), tenia com a objectiu 
fonamental el sanejament de les aigües residuals urbanes de més de 2000 habitants per 
tal de complir els nivells de tractament que establia la Directiva 91/271/CEE de Consell, 
de 21 de maig de 1991, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes,770 en la que 
es plantejava la necessitat que es realitzés un tractament adequat de les aigües residuals. 
El PSARU 2002 va significar passar d’unes 300 estacions depuradores d’aigües 
residuals a més d’un miler, amb el 100% del territori català sanejat (Departament de 
Medi Ambient, 2003). La posterior actualització del PSARU 2002 a través del PSARU 
2005, va orientar les seves actuacions a la protecció de les aigües que pretenien 
aconseguir abans de 2015 un bon estat de les masses d’aigua superficials, mitjançant el 
desenvolupament de mesures de protecció, millora i regeneració d’aquestes masses 
d’aigua.771  
 
La creació de l’ACA el 2002, va significar la gestió i planificació del cicle integral de 
l’aigua més en la línia de les propostes integradores de la realitat dels ecosistemes i la 
incorporació dels principis de la sostenibilitat, defensades pel moviment ecologista. El 
model de gestió i planificació del cicle de l’aigua desenvolupat per l’ACA s’ha 
fonamentat en la nova cultura de l’aigua i en els principis de la DMA que es 
fonamentava en la dessalinització, recuperació d’aqüífers, millora de les xarxes, 
reutilització i estalvi, la majoria d’aquestes plantejades pel moviment ecologista. Segons 
el Departament de Medi Ambient i Habitatge (2005), la concreció d’aquestes polítiques 
de l’aigua s’ha basat en 3 àmbits de planificació: 
 

- Planificació dels recursos hídrics amb una visió integral del cicle de l’aigua 
que fa de la protecció dels recursos el seu objectiu central, a través de la 
planificació dels usos de l’aigua i del medi físic, amb l’objectiu d’arribar a 
disposar d’un model de gestió integrada dels recursos respectuós amb la 
preservació dels ecosistemes aquàtics i de la vegetació de ribera. 

                                                 
769 Resolució MAB/3053/2002, per la qual es fa públic l’Acord del Govern de 10 de setembre de 2002, 
d’aprovació del document general del Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes: 
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/resolucio/resolmab_3053_2002.htm (consultat 
09/06/2012).  
770 Directiva 91/271/CCE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas: http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/directives/directiva_91_271.pdf 
(consultat 09/06/2012).  
771 PSARU 2005: 
http://acaweb.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1204654461208200526170
&profileLocale=ca (consultat 09/06/2012).  
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- Planificació dels espais fluvials de diverses conques de Catalunya 
mitjançant l’anàlisi dels processos naturals i de les actuacions antròpiques 
que regeixen el comportament de cada conca.  

- Propostes d’actuació en l’àmbit de Catalunya pel format de la nova cultura 
de l’aigua amb l’objecte d’assolir una gestió hídrica independent dels 
transvasaments, especialment de l’Ebre, en la gestió dels recursos a les 
conques internes de Catalunya. 

 
La nova cultura de l’aigua constitueix un canvi substancial en la manera d’entendre la 
gestió de l’aigua. En la pràctica va significar la reformulació del Pla Nacional de gestió 
de l’aigua, amb la incorporació d’accions efectives per a la reutilització i l’estalvi de 
l’aigua i la desestimació dels projectes de transvasament de l’Ebre que preveia l’antic 
PHN i la seva substitució per obres més respectuoses envers el medi ambient 
(Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2006b). L’adjudicació de les obres per a la 
construcció de la dessaladora de l’àrea metropolitana de Barcelona, ubicada en el terme 
municipal del Prat de Llobregat, va ser una de les actuacions alternatives al 
transvasament de l’Ebre més importants que va comportar la reducció de l’aprofitament 
intensiu dels rius Ter i Llobregat (Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2007). La 
consolidació de la Nova Cultura de l’Aigua per garantir l’abastament i el bon estat 
ecològic dels rius, es va concretar a través de l’aplicació del PSARU 2005 mitjançant 
l’aplicació de mesures d’estalvi en el consum i reutilització de l’aigua, la posada en 
funcionament de noves dessaladores com la del Llobregat, que va contribuir a la 
reducció de la pressió sobre altres sistemes hídrics, i la millora de la depuració d’aigua 
(Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010).  
  
6.3.2.5 La gestió de residus  
 
Les normatives referents a la gestió dels residus han tingut una progressiva evolució des 
dels anys 90 del segle XX fins l’actual legislació (la Directiva 2008/98/CEE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els residus772 i el 
Decret Legislatiu 1/2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus,773 que planteja una sèrie de mesures orientades a minimitzar l’impacte sobre el 
medi recollides en part de les propostes del moviment ecologista. Aquestes mesures són 
bàsicament: la reducció de la intensitat materials en la satisfacció de les necessitats i 
producció dels residus; millores tècniques que utilitzin menys materials i, d’aquesta 
forma, reduir els residus i estalviar la utilització de recursos; fabricació de productes que 
un cop acabada la seva vida útil es puguin recuperar com a matèries primeres; 
preparació per a la reutilització dels productes i allargar al màxim la vida dels materials; 
potenciació institucional i ciutadana del reciclatge; i implementar mecanismes 
d’aïllament dels residus per tal d’evitar la contaminació del medi, en aquells casos en 
que no sigui possible aplicar les anteriors mesures (Departament de Territori i 
Sostenibilitat, 2011a). 
 

                                                 
772 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los 
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas: 
www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=DOUE-L-2008-82319  
(consultat 10/06/2012).  
773 Decret Legislatiu 1/2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus: 
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5430/09198111.pdf (consultat 10/06/2012).  
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L’ARC és l’organisme responsable de la gestió dels residus que es generen a Catalunya 
des de la seva constitució el 2003, substituint a l’antiga Agència de Residus. Els seus 
objectius són la promoció de la minimització de residus i la seva perillositat, el foment 
de la recollida selectiva, la valorització dels residus, la disposició al rebuig i la 
recuperació d’espais i sòls degradats per descàrregues incontrolades de residus o per 
contaminants.774. Tal i com recull el Departament de Medi Ambient (2003), des de 
l’antiga Junta de Residus es van començar a desenvolupar a partir de 2001, en 
col·laboració amb el CCR,775 el desenvolupament de les actuacions previstes en el 
Programa de Gestió de Residus Industrials de Catalunya (PROGRIC) 2001-2006, el 
Programa de Gestió de residus de la Construcció (PROGROC) 2001-2006 i el 
PROGREMIC 2001-2006, que tenien com a objectius principals iniciar un procés de 
revisió dels programes de residus municipals, industrials i de la construcció basant-se en 
l’actualització dels objectius inicials a les noves realitats ambientals sorgides al llarg del 
període anterior i que obligaven a la implantació de noves polítiques basades en la 
prevenció, la recollida selectiva, la valorització, i la informació i la participació. 
L’objectiu global era plantejar un model de gestió que tingués com a eix vertebrador un 
pla territorial sectorial de residus municipals que desenvolupés uns estructura 
organitzativa basada en l’equilibri territorial i la proximitat als problemes derivats de la 
contaminació provocada pels residus i, al mateix temps, implementar mecanismes que 
facilités la participació dels agents conservacionistes, científics, socials, empresarials i 
polítics en la presa de decisions i en la determinació de les prioritats d’acció 
(Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2005). 
 
Els resultats d’aquest procés, tal i com recull el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge (2006b), va significar una relativa millora percentual dels impactes generats 
pels residus al territori català: la generació de residus municipals va passar d’1,66 kg/ha 
dia el 2004 a 1,64 kg/ha el 2005, el percentatge de recollida selectiva respecte al total de 
residus municipals arriba al 29%, (més del doble que en 2000) i la signatura de més de 
30 convenis de col·laboració entre el DMAH i entitats públiques locals. Aquestes dades 
positives, però insuficients per assolir un model sostenible de la gestió de residus, van 
significar un replantejament de les polítiques de gestió dels residus per part del DMAH 
mitjançant la reformulació dels diversos programes vigents establint una planificació de 
la gestió dels residus industrials, de la construcció i municipals al llarg del període 
2007-2011.776  
 
Aquest nou plantejament, segons el Departament de Medi Ambient i Habitatge (2010) 
va consolidar un model català de residus, basat en el foment de la prevenció, l’extensió 
territorial de la recollida selectiva i el tractament de la totalitat de les fraccions de 
residus, així com en una gestió sostenible dels residus mitjançant plantes de tractament 
que en faciliten la reducció, transformació i reutilització, i la minimització de la fracció 
restant. La implementació del nou model de gestió, tal i com recull el Departament de 
Territori i Sostenibilitat (2011a), ha significat, segons dades de 2010, un progressiu 
                                                 
774 Agència de Residus de Catalunya. Competències i funcions de l’Agència de Residus de Catalunya: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.60fb2478680e61fd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=147
ac2b6cd326210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=147ac2b6cd326210VgnVCM1000008
d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (consultat 10/06/2012).  
775 El CCR és una entitat creada per la Junta de Residus a finals de 1999 amb l’objectiu d’impulsar i 
fomentar els processos de valorització i reciclatge del residus generats a Catalunya tant en l’àmbit 
industrial com municipal: www.arc-cat.net/es/publicacions/pdf/ccr/ccr.pdf (consultat 10/06/2012). 
776 El nous programes de gestió dels residus a Catalunya pel període 2007 es van concretar en el 
PROGRIC 2007-2012, el PROGROC 2007-2012 i el PROGREMIC 2007-2012).  
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descens de la generació dels residus per persona i l’augment de la recollida selectiva 
(40,57%) amb el conseqüent estalvi de matèries primeres, aigua i energia en la 
fabricació de determinats materials i un descens en l’emissió de CO2. La gestió principal 
en el tractament dels residus industrials s’ha centrat en la valorització, bàsicament 
material principalment en les comarques amb més pes de la indústria. Respecte als 
residus procedents de la construcció, ha seguit l’evolució del context econòmic de crisi 
que ha provocat una forta davallada en el sector immobiliari i de les infraestructures, 
essent la via de gestió majoritària la deposició controlada.  
  
6.3.3 Les polítiques ambientals de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona ha impulsat i coordinat des de l’Àrea de Medi Ambient la 
implantació de processos de sostenibilitat en els municipis que formen part de la Xarxa 
de Ciutat i Pobles cap a la Sostenibilitat en la línia de les propostes plantejades des del 
moviment ecologista de reduir els impactes que sobre el medi produeixen les activitats 
econòmiques i productives. Aquest procés, iniciat a principis de la dècada dels anys 90 
del segle XX, ha permès donar suport als ajuntaments mitjançant el desenvolupament 
d’un conjunt de programes tècnics i de gestió orientats a superar els dèficits ambientals 
municipals, la millora en la prestació dels serveis locals de contingut ambiental, la 
integració de les polítiques ambientals amb la resta de polítiques municipals i la 
utilització territorial sostenible dels recursos ambientals (Diputació de Barcelona, 2007). 
Per garantir la sostenibilitat a nivell local, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona ha desenvolupat els seus mecanismes d’actuació en base a tres grans línies 
estratègiques: mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat; avaluació i gestió ambiental; i 
sensibilització, educació i divulgació ambiental (Diputació de Barcelona, 2011).  
 
L’altre àmbit d’implementació de les polítiques ambientals locals és l’Àrea d’Espais 
Naturals de la Diputació de Barcelona que, a través de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals, ha desenvolupat diverses estructures de gestió que tenen com a missió 
l’aplicació de les polítiques d’ordenació del territori; la gestió del territori dels espais 
naturals i agraris, especialment protegits; i el desenvolupament de les actuacions 
previstes en el planejament especial aprovat. En aquestes estructures de gestió, hi 
formen part els ajuntaments i les entitats i associacions dedicades a la conservació del 
medi natural, (Diputació de Barcelona, 2011).  
 
6.3.3.1 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat 
 
L’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat777 és l’organisme que ofereix suport tècnic i 
ajut econòmic als ajuntaments de la província de Barcelona perquè assumeixin 
polítiques actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic impulsades des de les 
organitzacions internacionals. Els seus principals objectius, basats en el principi de 
reduir el malbaratament energètic a través de la implementació de sistemes energètics 
més eficients, són: el foment de la reducció de les emissions a l’atmosfera de gasos 
d’efecte hivernacle, millorar l’eficiència energètica en els ajuntaments i impulsar 
polítiques de mobilitat sostenible.  
 
Des de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona s’han impulsat diversos 
programes d’actuació local orientats a implementar mesures que tenen com a objectiu 
                                                 
777 Diputació de Barcelona. Canvi Climàtic i Sostenibilitat: 
 www.diba.es/web/mediambient/canviclimisost (consultat 27/05/2012).  
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reduir l’impacte de les activitats generadores de contaminació ambiental que 
coincideixen en gran part els plantejaments i propostes del moviment ecologista de 
minimitzar l’impacte ambiental del model econòmic i productiu. Actuacions que, com 
el programa de Suport a la Gestió Ambiental d’Activitats del Municipi (SAM), tenen 
com a objectiu principal oferir suport tècnic davant les diverses problemàtiques 
ambientals a les que s’enfronten els municipis en els àmbits de l’eficiència energètica, la 
gestió de residus, l’aigua, mobilitat i trànsit, soroll i vibracions, energia o camps 
electromagnètics. Les principals actuacions desenvolupades per la Diputació de 
Barcelona per mitigar el canvi climàtic i afavorir les polítiques ambientals sostenibles 
són: l’eficiència energètica, la gestió de residus, la mobilitat sostenible i la gestió de 
l’aigua.  
 
6.3.3.1.1 Eficiència energètica 
 
La Declaració de Vilafranca778 (2005) plantejava la necessitat de reduir el consum 
d’energia, mitjançant l’establiment de Plans d’Estalvi i Eficiència Energètica; fer un ús 
més racional de l’energia, incrementar les energies renovables, desenvolupar plans 
municipals de foment de la mobilitat i l’accessibilitat, desenvolupar iniciatives per a la 
prevenció del canvi climàtic i la promoció d’instruments de coordinació i suport a les 
polítiques municipals orientades a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, 
tal i com es recollia en el Protocol de Kyoto. El Pacte d’alcaldes i alcaldesses, promogut 
per la UE i recolzat per la Diputació de Barcelona, compromet als municipis signants a 
redactar un PAES en el que es planteja com a objectiu principal aconseguir una reducció 
d’emissions superior al 20% per a l’any 2020 (l’any base establert per la Diputació de 
Barcelona és el 2005).  
 
En aquesta línia, des de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona es va 
impulsar el Programa d’Energies Renovables i Eficiència Energètica en equipaments i 
instal·lacions municipals a càrrec de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
(XBMQ), tal i com recull la Diputació de Barcelona (2008b) a la seva memòria de 
2007. Aquest programa de suport tècnic en matèria d’eficiència energètica779 als 
municipis de la província de Barcelona inclou recolzament en l’àmbit de l’enllumenat 
públic, auditories energètiques, estudis lumínics, mecanismes de parteneritat públic-
privat, suport jurídic, estudis de viabilitat tècnica i econòmica... Les accions orientades a 
la lluita contra el canvi climàtic, han comptat amb la dotació de recursos econòmics i 
d’instruments de gestió energètica que tenen dues grans línies d’actuació: el 
finançament de les mesures d’estalvi, eficiència i energies renovables a través de la 
XBMQ i el suport tècnic per a l’execució de les mesures a través d’estudis (Diputació 
de Barcelona, 2010a). Aquestes mesures es van concretar el 2010 mitjançant la 
consolidació del suport als municipis adherits al Pacte d’Alcaldes en l’elaboració dels 
PAES i el desenvolupament d’una línia de finançament de mesures de sostenibilitat 
energètica amb el Banc Europeu d’Inversions i el programa europeu European Local 
Energy Assistance (ELENA).780  
                                                 
778 Diputació de Barcelona. Declaració de Vilafranca. Ciutats i pobles compromesos amb la prevenció del 
canvi climàtic: 
www.diba.cat/documents/471041/491757/mediambient-pdf-declaraciovilafranca-pdf.pdf  
(consultat 27/05/2012).  
779 Diputació de Barcelona. Gestió energètica municipal: www.diba.cat/web/mediambient/energ 
(consultat 28/05/2012).  
780 Aquest projecte té com a finalitat facilitar la implementació de les accions de sostenibilitat energètica 
dels municipis mitjançant la generació dels escenaris financers, tècnics i contractuals necessaris per 
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La producció d’energies renovables per afavorir l’eficiència energètica és un dels eixos 
fonamentals en el desenvolupament de les polítiques ambientals de la Diputació de 
Barcelona, principalment la hidràulica, eòlica, geotèrmica i la biomassa. Per aquest 
motiu s’han realitzat treballs geològics i hidrogeològics que pretenen implementar 
sistemes geotèrmics d’aprofitament de l’energia del subsòl en diversos municipis de la 
província de Barcelona, en la línia que planteja el moviment ecologista d’aplicar 
sistemes energètics que utilitzin fons locals d’energia renovables i que asseguraria la 
seva autosostenibilitat (Diputació de Barcelona, 2011).  
 
6.3.3.1.2 Gestió de residus 
 
La Diputació de Barcelona ha impulsat diverses actuacions orientades a promoure des 
dels municipis de la província de Barcelona la reducció de la intensitat de producció de 
residus mitjançant projectes encaminats a augmentar la recollida selectiva, 
l’assessorament en la redacció dels plecs de condicions i analitzar el canvi de sistema de 
recollida (Diputació de Barcelona (2009b), en la línia del que planteja el PROGREMIC 
2007-2012 de prevenir la generació de residus en pes, volum, diversitat i perillositat, 
desacoblant la producció de residus del creixement econòmic (Diputació de Barcelona, 
2008a). El fet que l’increment de l’activitat econòmica hagi provocat un manteniment 
de la producció de residus ha motivat la necessitat d’establir accions orientades a 
sensibilitzar a la ciutadania en el canvi de les pautes de producció i consum, tal i com 
plantejava la Plataforma Cívica per la Reducció de Residus (PCRR), impulsora de la 
Declaració de Molins de Rei, per introduir canvis en la política de gestió dels residus a 
Catalunya i impulsar models de gestió integrada (Basora, Sabaté i Romero, 2006d). Per 
assolir aquest objectiu, segons la Diputació de Barcelona (2008a), el PROGREMIC 
2007-2012 planteja les següents mesures: prevenir la generació de residus, fomentar una 
bona recollida selectiva en origen, potenciar el mercat del reciclatge i reduir 
l’abocament final, i es planteja assolir el 48% de la valorització del material reciclat. 
Aquestes mesures es complementen amb els objectius generals del PROGRIC 2007-
2012781 de cercar la màxima implicació i interrelació de les persones amb les actuacions 
de gestió de residus, maximitzar la implicació i els coneixements de la població i els 
gestors; i integrar el sistema de gestió de residus en el sistema de gestió urbana, de 
forma transversal amb la gestió de l’espai públic, la mobilitat o el soroll (Diputació de 
Barcelona, 2008a).  
 
Des de la perspectiva de millora de gestió de la recollida local de residus, s’ha impulsat 
el Programa de contenidors per a la recollida selectiva dels residus municipals a càrrec 
de la XBMQ que, tal i com recull la Diputació de Barcelona (2008a), té com a objectiu 
principal fomentar la sensibilització per fomentar la recollida selectiva de residus 
orgànics als municipis de la província de Barcelona. En aquesta línia, el servei 
d’Assessorament a les Deixalleries (ASDE), dóna suport als ajuntaments en la gestió 
segregada dels residus mitjançant la formació i assessorament als tècnics i gestors 

                                                                                                                                               
garantir les inversions adequades que puguin generar suficients ingressos o l’estalvi econòmic suficient 
per finançar en un període raonable aquestes inversions (Diputació de Barcelona, 2011).  
781 ARC. PROGRIC: 
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Planificacio/Programa%20de%20gestio%
20de%20residus%20industrials%20de%20Catalunya-
%20PROGRIC/PROGRIC%20_DECRET_88_10.pdf (consultat 28/05/2012).  
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d’aquestes instal·lacions municipals.782 Les estratègies desenvolupades per part dels 
ajuntaments per facilitar l’ús de les deixalleries s’han orientat a accions que millorin la 
seva accessibilitat, l’establiment d’horaris més amplis, apropar les deixalleries als 
usuaris amb deixalleries de barri, instal·lació de deixalleries mòbils, bonificacions 
fiscals en la taxa de residus per la seva utilització... (Diputació de Barcelona, 2008a). 
L’ASDE s’ha desenvolupat altres projectes que de forma més directa enllacen amb el 
moviment ecologista com ara la prova pilot de compostatge casolà per centres educatius 
a escala local en el que hi ha participat un total de 29 escoles al llarg de 2010 (Diputació 
de Barcelona, 2011).  
 
6.3.3.1.3 Mobilitat sostenible 
 
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat,783 té com a objectiu principal integrar les 
polítiques de creixement urbà i econòmic amb les de mobilitat, donant prioritat al 
transport públic i als sistemes eficients de transport, potenciar la intermodalitat, ajustar 
els sistemes de transport a la demanda en zones de baixa densitat de població, disminuir 
la congestió de les zones urbanes, augmentar la seguretat viària i reduir la congestió i la 
contaminació. Les directrius nacionals de mobilitat, els Plans Directors de Mobilitat 
(PDM), els plans específics i els Plans de Mobilitat Urbana (PMU) són els instruments 
que permeten la planificació de la mobilitat i les estratègies de mobilitat sostenible amb 
l’objectiu afavorir la mobilitat sostenible i l’ús eficient dels recursos energètics per tal 
de reduir les emissions que provoquen l’efecte hivernacle .  
 
Des de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona s’han impulsat actuacions 
orientades a potenciar la sensibilització de la ciutadania perquè faci un ús més eficient 
dels diferents tipus de transport i facilitar als ajuntaments estudis i projectes que 
millorin la mobilitat del seu territori i incorporant polítiques de planejament.784 S’han 
prioritzat projectes en els que hi participen activament diverses institucions públiques i 
els agents socials (sindicats, organitzacions ecologistes, patronals...) amb l’objectiu de 
millorar les condicions de mobilitat per a vianants i ciclistes i l’accessibilitat als espais 
públics i centres d’activitats econòmiques: 
 

- Plans de mobilitat al lloc de treball: mitjançant la col·laboració entre el 
DPTOP, entitats supramunicipals i els ajuntaments tenen com a objectiu 
principal afavorir el transport públic als polígons industrials i centres de 
treball.  

- Projecte europeu GESMOPOLI:785 en aquest projecte hi participen com a 
socis els sindicats UGT i CCOO, el DMAH, la Federació de Societats 
Laborals de Catalunya (FESALC), té com a finalitat la intervenció global 
sobre la mobilitat en els polígons industrials per tal de millorar l’accés dels 
seus treballadors i minimitzar l’impacte ambiental de la mobilitat laboral. 
La seva metodologia participativa planteja un tractament global de la 

                                                 
782 Diputació de Barcelona. ASDE: www.diba.es/mediambient/osde (consultat 27/05/2012).  
783 Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat: www.upf.edu/sintesi/2003/lj9.htm (consultat 28/05/2012).  
784 Diputació de Barcelona. Mobilitat sostenible: www.diba.cat/en/web/mediambient/mobil (consultat 
28/05/2012).  
785 Diputació de Barcelona. GESMOPOLI, la mobilitat sostenible als polígons: 
www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=11&num_noti
cia=6 (consultat 28/05/2012).  
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mobilitat als espais industrials: realització de diagnòstics i l’elaboració de 
propostes concretes de futur.  

- Pactes de mobilitat urbana:786 desenvolupats a partir de 2001 a través del 
grup de treball d’Ecologia urbana de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat amb la finalitat d’assolir un consens entre tots els agents 
socials implicats en la mobilitat urbana (administracions públiques, 
associacions empresarials del sector dels transport, associacions d’usuaris, 
operadors de transport, col·legis professionals, universitats, sindicats i 
organitzacions socials i ecologistes), a través d’un fòrum participatiu, per 
tal de definir un model local de mobilitat sostenible basat en els principis 
de sostenibilitat, accessibilitat, seguretat viària, eficiència operativa i 
energètica, millora de la qualitat de vida, afavoriment de l’atracció 
econòmica, i integració de tots els col·lectius i agents socials de la ciutat.  

 
Al mateix temps, segons la Diputació de Barcelona, 2010a), s’han desenvolupat 
diverses activitats de sensibilització de promoció de la mobilitat sostenible com el 
suport a la comissió institucional catalana promotora de la setmana de mobilitat 
sostenible i segura, i el suport institucional a la creació i desenvolupament de la Red de 
Ciudades por la Bicicleta (RCxB).787  
 
6.3.3.1.4 Gestió de l’aigua 
 
L’Àrea de Medi Ambients de la Diputació de Barcelona ha plantejat la gestió dels 
recursos hídrics des d’una triple perspectiva:788 potenciació de la nova cultura de l’aigua 
mitjançant la seva aplicació als ajuntaments mitjançant del suport a les A21L i 
l’assessorament tècnic ambiental als ajuntaments; potenciació de les mesures d’estalvi; i 
el suport a les auditories ambientals en l’àmbit de les A21L, principalment en el 
diagnòstic de l’eficiència de les xarxes de distribució. 
 
Els principals projectes de gestió sostenible de l’aigua s’han orientat a la protecció i als 
estudis d’aprofitament dels recursos d’aigua subterrània amb l’objectiu d’augmentar les 
seves reserves i vetllar per l’estalvi eficient i pel seu ús racional, seguint les indicacions 
de l’Ordenança municipal sobre estalvi d’aigua.789 Aquesta normativa, impulsada pel 
Grup de treball Nova Cultura de l’Aigua de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, regula la incorporació i la utilització de sistemes d’estalvi d’aigua a totes 
les edificacions, tant públiques com privades, mitjançant una sèrie de mesures 
orientades a vetllar per l’ús racional de l’aigua sota els principis d’aprofitament, 
reaprofitament i reutilització per tal d’evitar la sobreexplotació dels recursos hídrics: 
mecanismes estalviadors, aprofitament de l’aigua de pluja, reutilització de l’aigua 
sobrant i de les aigües grises, estalvi en zones verdes, dipòsits de regulació, sistemes de 
refrigeració de circuit tancat d’aigua...  
 
  
                                                 
786 Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Model de pacte per a la mobilitat: 
 www.diba.cat/documents/471045/471155/mediambient-pdf-modelpactemovilitat-pdf.pdf (consultat 
28/05/2012).  
787 Red de Ciudades por la Bicicleta: www.ciudadesporlabicicleta.org/ (consultat 28/05/2012).  
788 Diputació de Barcelona. Qualitat de les aigües: www.diba.es/web/mediambient/quai (consultat 
28/05/2012).  
789 Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Ordenança Tipus Sobre l’Estalvi d’Aigua:  
www.diba.cat/documents/63810/508804/xarxasost-pdf-OrdenancaAigua-pdf.pdf (consultat 28/05/2012).  
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6.3.3.2 Avaluació i gestió ambiental 
 
El suport als ajuntaments de la província de Barcelona en l’àmbit del control ambiental 
és responsabilitat de l’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental.790 Les seves 
accions i projectes recullen una gran part de les propostes ecologistes d’implementar un 
model de planificació, gestió i control territorial que abordi de forma integral les 
polítiques orientades a minimitzar els efectes de la contaminació atmosfèrica sobre el 
medi. Aquest organisme té com a principals funcions la verificació de l’acompliment de 
la normativa de soroll de les activitats econòmiques i de les infraestructures, el control 
de la qualitat de l’aire i de la contaminació atmosfèrica, i l’elaboració d’estudis i el 
control de la qualitat de la xarxa d’aigua domiciliària i de les aigües continentals no 
tractades. La seva activitat combina accions concretes de control i avaluació de la gestió 
ambiental amb projectes de recerca i d’innovació orientades a la millora del model de 
sostenibilitat local: 
 

- Actuacions ambientals orientades a la vigilància i la previsió de la 
contaminació atmosfèrica desenvolupades des del Programa de Diagnosi i 
Gestió Ambiental Local a través de projectes de diagnosi dels nivells de 
soroll ambiental i d’activitats a diversos municipis de la província de 
Barcelona, de control de qualitat d’aigües continentals superficials i 
subterrànies, control de nitrats, i actuacions en l’àmbit del control de 
sistemes de la xarxa de distribució d’aigua de consum (Diputació de 
Barcelona, 2008b).  

- Anàlisi dels indicadors de contaminació de la qualitat de l’aire (a través de 
la utilització d’unitats mòbils), de la temperatura de l’aire i dels compostos 
orgànics volàtils i, posteriorment, realització d’un informe particularitzat 
per cada un dels municipis estudiats, amb l’objectiu d’assolir els nivells 
òptims de control i avaluació de la gestió ambiental municipal (Diputació 
de Barcelona, 2011).  

- Mesures dels camps electromagnètics a diversos ajuntaments de la 
província de Barcelona, tant per la produïda pels telèfons mòbils com per 
les ocasionades per les línies elèctriques, arrel de les denúncies sobre els 
efectes perjudicials per la salut efectuades per les organitzacions 
ecologistes (Diputació de Barcelona, 2011).  

- Accions orientades a analitzar la dimensió psicosocial de les conductes 
ambientals de la ciutadania en l’àmbit local, mitjançant el desenvolupament 
d’estudis d’investigació aplicada en col·laboració amb el Departament de 
Psicologia Social de la Universitat de Barcelona. 

- Activitats sobre models de gestió territorial sostenible, a través de la 
participació en el Grup de Treball Interàrees, sobre la configuració i 
implementació d’un nou Model de Desenvolupament Territorial Sostenible, 
la creació d’un Nou Cercle d’Eficiència Energètica aplicada a Enllumenat 
Públic, la creació d’un Banc de Bones Pràctiques sobre estalvi energètic i 
l’aplicació de la RSE a l’economia sostenible local (Diputació de 
Barcelona, 2011).  

 
  

                                                 
790 Diputació de Barcelona. Avaluació i Gestió Ambiental: www.diba.es/web/mediambient/avaluacio 
(consultat 27/05/2012).  
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6.3.3.3 Sensibilització, educació i divulgació ambiental 
 
L’Oficina de Sensibilització, Participació i Divulgació ambiental791 té com a funció 
principal potenciar, de forma transversal, la sensibilització de la població i incrementar 
la participació ciutadana en la presa de decisions ambientals. Recull un dels eixos bàsics 
de l’ecologisme: l’aplicació de mecanismes de participació i de corresponsabilitat de la 
ciutadania en la millora del medi i l’aplicació de polítiques educatives que facilitin el 
dret a la informació ambiental, així com promoure un canvi de valors a la societat. Les 
seves activitats estan orientades donar assessorament i suport en l’organització de 
campanyes de sensibilització ambiental, el disseny de plans de formació per tècnics 
municipals, plans de comunicació ambiental i de participació ciutadana, i establir espais 
de contacte amb les organitzacions ecologistes: 
 

- Activitats d’educació, debat i divulgació del medi ambient als ens locals a 
través del Pla de Formació Ambiental792 orientat a als tècnics municipals, 
amb l’objectiu de proporcionar eines i coneixements en el 
desenvolupament de la seva activitat professional en els àmbits de les 
auditories energètiques en equipaments municipals, deixalleries, gestió 
municipal del soroll, comunicació ambiental, impuls de les energies 
renovables...; organització de conferències i debats dirigits a la ciutadania i 
a les organitzacions ecologistes sobre temes relacionats amb la 
sostenibilitat local; i suport a jornades i seminaris, amb l’objectiu de 
facilitar espais de trobada entre els diversos tècnics municipals, la 
ciutadania i les organitzacions ecologistes.  

- Suport a diverses actuacions i projectes realitzats per altres associacions, 
entitats i institucions relacionades amb la temàtica ambiental (Diputació de 
Barcelona, 2009b).  

- Activitats d’educació ambiental en col·laboració amb el Centre d’Estudis 
del Mar793 dirigits als diversos sectors socials (estudiants, públic en general, 
tècnics, entitats ecologistes...), amb l’objectiu de difondre les 
característiques i problemàtiques del litoral de la província de Barcelona.  

- Publicacions i materials de difusió: col·lecció Documents de Treball, 
publicacions electròniques, cartells, tríptics, anuncis en mitjans..., amb 
l’objectiu de donar a conèixer els diversos projectes i informes tècnics 
impulsats des de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona 
(Diputació de Barcelona, 2011).  

 
6.3.3.4 La gestió dels espais naturals 
 
Segons la Diputació de Barcelona (2011), l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de 
Barcelona compta amb una Oficina Tècnica de Parcs Naturals (OTPN) especialitzada en 
la gestió d’espais naturals que és la responsable, conjuntament amb els municipis que la 
integren i dels agents públics i privats presents en el territori, de preservar els valors 
naturals i culturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. El seu 

                                                 
791 Diputació de Barcelona. Sensibilització, Participació i Divulgació ambiental: 
 www.diba.es/web/mediambient/educacioambiental (consultat 27/05/2012).  
792 Diputació de Barcelona. Pla de Formació Ambiental www.diba.es/web/mediambient/form (consultat 
27/05/2012).  
793 Diputació de Barcelona. Centre d’Estudis del Mar: www.diba.es/web/mediambient/cem (consultat 
27/05/2012).  
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objectiu és el de desenvolupar les previsions contingudes en els plans especials de 
protecció del medi físic i del paisatge que configuren la Xarxa d’acord amb els objectius 
corporatius que fixa l’Àrea d’Espais Naturals i les indicacions concretes dels òrgans de 
govern de la Diputació de Barcelona i dels Consorcis que regeixen alguns dels parcs de 
la Xarxa.  
 
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, és la responsable a 
nivell de planificació i desenvolupament dels 12 espais naturals que formen la Xarxa de 
Parcs Naturals. Un model de planificació territorial que es basa en tres grans eixos 
d’actuació: equitat (afavorint la cohesió social), desenvolupament econòmic (fent el 
territori més competitiu) i ecologia (garantint la qualitat mediambiental) i que incorpora 
el discurs de l’ecologia del paisatge, entenent el territori com un sistema, com una 
matriu a la que se sumen variables i connectors que han d’enllaçar els espais lliures per 
tal de preservar-ne els seus valors i garantir la vertebració del territori.794 Una anàlisi 
que coincideix amb els plantejaments que recull Soler (2010), que considera que els 
objectius de gestió de la Xarxa es plantegen des d’una triple perspectiva: conservació, 
foment del desenvolupament i la seva utilització social. Des de la perspectiva ambiental 
aquest model de gestió enllaça amb els compromisos d’Aalborg que plantegen la 
necessitat de promoure la biodiversitat i augmentar i tenir cura dels espais verds i les 
àrees naturals, i amb els que es proposen des del moviment ecologista de potenciar la 
participació activa dels agents socials presents en el territori i de divulgar a la ciutadania 
el seu valor ambiental. Aquests plantejaments ambientals es relacionen amb les accions 
previstes en el Pla de Mandat 2004-2007 de la Diputació de Barcelona i que, segons 
Soler (2010), són els següents: 
 

- Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització 
del món local, d’acord amb el model de xarxa de municipis de la Diputació 
de Barcelona. 

- Millorar els models d’intervenció en la gestió dels espais lliures, amb la 
finalitat de ser més eficients en la promoció dels valors naturals i en 
equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d’una perspectiva 
més integradora. 

- Projectar i divulgar en la societat civil el paper de la Xarxa de Parcs 
Naturals, afavorint els valors de respecte i protecció del medi natural 
perquè siguin cada vegada més assumits per la ciutadania. 

- Actuar coordinadament amb els ajuntaments i les associacions de 
propietaris per tal de recuperar les superfícies forestals cremades, pal·liar 
les pèrdues econòmiques que generen els incendis forestals, racionalitzar 
l’aprofitament dels boscos i reduir el combustible forestal. 

- Donar suport als ajuntaments en la gestió dels boscos de propietat 
municipal. 

 
La gestió ambiental dels espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona es 
concreta amb l’aplicació del Pla de seguiment de paràmetres ecològics que permet 
controlar l’evolució dels sistemes naturals mitjançant l’aplicació indicadors que ajuden 
a avaluar l’estat dels sistemes més representatius i que inclouen una sèrie d’estudis 
periòdics de fauna, flora, qualitat de l’aigua i l’aire, i de recollida de dades 
socioeconòmiques (Diputació de Barcelona, 2011). Aquest Pla de seguiment dels 
                                                 
794 Diputació de Barcelona. La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i l’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat: www.diba.es/parcsn/parcs/plana.asp?parc=0&m=135&s=871 (consultat 28/05/2012).  
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paràmetres ecològics dels parc naturals ha permès fer un seguiment global dels espais 
protegits, detectar possibles canvis i tendències, minimitzar l’impacte de les activitats 
antròpiques, i potenciar l’activitat de recerca, implicant als equips d’investigadors de 
diverses universitats (Soler, 2010).  
 
6.4. LA COHESIÓ SOCIAL COM A ELEMENT CLAU D’UNA 
SOCIETAT SOSTENIBLE: LA TRANSVERSALITAT DELS FACTORS 
SOCIALS, POLÍTICS I ECONÒMICS  
 
6.4.1 La incorporació de la cohesió social a les polítiques públiques ambientals 
 
Des del moviment ecologista s’ha denunciat que en els processos de planificació i gestió 
de les polítiques públiques no es té en compte la complexitat de la societat actual. El 
tractament homogeneïtzador que des de les diverses administracions públiques es fa de 
la diversitat ambiental i social és una de les principals causes de les disfuncions dels 
sistemes urbans. Tal i com planteja l’Agència Local d’Ecologia Urbana de Barcelona 
(2002), l’estabilitat urbana ha de tenir en compte la diversitat social, cultural, ètnica, 
religiosa per tal d’adaptar la ciutat a les seves necessitats per tal d’afavorir l’estabilitat, 
la cohesió social, el codesenvolupament i la capacitat d’anticipació als problemes 
ambientals i socials. Aquests principis de cohesió social queden reflectits a la Carta 
d’Aalborg795 en els seus articles 1.2 i 1.7:  
 
“La justícia social necessàriament haurà de basar-se en la igualtat i la sostenibilitat 
econòmica, que requereix sostenibilitat ambiental” (Article 1.2, Carta de Ciutats i Viles 
Europees cap a la Sostenibilitat). “Una distribució desigual de la salut provoca un 
comportament insostenible i el fa més difícil de canviar. Intentem integrar les 
necessitats bàsiques de la gent, d’ocupació i d’habitatge dins la protecció ambiental. 
Desitgem aprendre d’experiències inicials d’estils de vida sostenibles, de manera que 
puguem treballar cap a una millora de la qualitat dels estils de vida dels ciutadans més 
que no pas de maximitzar el consum” (Article 1.7, Carta de Ciutats i Viles Europees cap 
a la Sostenibilitat). 
 
Ecologistes en Acció de Catalunya (2004) recull en el document Guia de la Barcelona 
insostenible, la relació que existeix entre l’expansió del model econòmic i productiu 
dominant i l’increment constant de la dualització social i els problemes ambientals a les 
ciutats, on als conflictes de trànsit, els residus o la contaminació s’afegeixen les 
creixents desigualtats, l’augment de la pobresa i la marginació. Aquest creixement de 
les desigualtats socials en un context de creixement econòmic produeix una pèrdua de la 
capacitat adquisitiva de sous i pensions del col·lectius més vulnerables (principalment 
persones en situació d’atur, dones soles, pensionistes i immigrants) que comporta un 
augment de la pobresa i la dificultat per accedir a un habitatge digne. Per l’ecologisme 
l’exigència de la sostenibilitat és incompatible amb un procés constant de transformació 
accelerada de la ciutat que imposa un model únic de relació ambiental i social que es 
caracteritza per afavorir els interessos de les grans empreses i del capital financer 
especulatiu, deixant de banda les necessitats dels col·lectius en situació de risc social.  
 
  

                                                 
795 Carta de Ciutats i Viles Europees cap a la Sostenibilitat (Carta d’Aalborg): 
http://www6.gencat.net/a21cat/pdf/aalborg01.pdf (consultat 19/06/2012).  
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6.4.1.1 La cohesió social des de la perspectiva local  
 
La incorporació del concepte de cohesió social a les polítiques ambientals públiques a 
Catalunya s’ha produït d’una forma desigual en funció de l’àmbit territorial d’aplicació. 
Des de la perspectiva local i, més concretament a les A21L, la cohesió social ha estat 
molt més integrada en les diverses línies d’acció que en l’àmbit de les polítiques 
ambientals desenvolupades per la Generalitat de Catalunya. A la Figura 66 es pot 
apreciar com els principis de la sostenibilitat que s’han aplicat a l’A21L de Barcelona es 
basen en la necessitat de construir una societat equitativa que integri els sistemes 
econòmics en els sistemes ecològics i que en la pràctica tinguin en compte la 
sostenibilitat ambiental (mitjançant propostes d’actuació per solucionar els problemes 
creats pel sistema econòmic i productiu imperant), la sostenibilitat sociocultural (a 
través d’incloure a les polítiques ambientals els factors d’equitat social), i la 
sostenibilitat econòmicolaboral (promovent accions orientades a crear una política 
d’ocupació que afavoreixi l’ecologització de l’economia).  
 
 
 
 

 
 
Font: Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat (2001:89)  
 
Les A21L implementades a Catalunya recullen, tant en la seva diagnosi com en el 
desenvolupament dels seus objectiu i línies d’acció, la necessitat d’aconseguir una 
comunitat cohesionada en la que la ciutadania tingui accés a unes condicions dignes de 
vida a través de l’enfortiment de l’estat del benestar. Es pot apreciar, tal i com recull El 

Figura 66: La xarxa temàtica de la sostenibilitat 
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Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat (2002b), en l’objectiu 7 de 
l’Agenda 21 de Barcelona “Augmentar la cohesió social enfortint els mecanismes 
d’equitat i participació” en el que s’incorporen la gran majoria de les propostes que des 
del moviment ecologista es plantegen per assolir l’objectiu d’una societat sostenible 
cohesionada socialment i intentant fer compatible la sostenibilitat ambiental amb la 
social:  

- Prioritzar l’accés a l’educació i les noves tecnologies. 
- Incrementar les polítiques actives locals d’ocupació. 
- Promoure l’ampliació de les cobertures de protecció social als sectors 

necessitats, principalment a la gent gran i a les persones amb discapacitat. 
- Reforçar i innovar els programes preventius (salut pública, 

drogodependències, absentisme escolar...). 
- Potenciar l’accessibilitat de la ciutat, eliminant les barreres físiques i de 

comunicació. 
- Sostenir el sistema sanitari públic i universal, reduint les desigualtats en 

salut de la població per causes socioeconòmiques, territorials o 
relacionades amb el gènere i la condició física. 

- Garantir la igualtat d’oportunitats i evitar la discriminació per raó de sexe, 
edat, raça, religió, condició física... 

- Cercar solucions al problema de l’habitatge, desenvolupant polítiques 
actives per promoure l’habitatge social i lluitar contra l’especulació. 

- Consolidar i incrementar les estratègies de cooperació entre el sector públic 
i el sector no lucratiu, per tal de promoure la participació cívica, el 
voluntariat i la coordinació d’esforços de les xarxes ciutadanes.  

- Afavorir la integració dels immigrants des del respecte a la diferència, 
afavorint la seva integració en el món laboral, social, econòmic i cultural.  

 
En el cas de l’A21 de Manresa,796 de forma complementària al Pla d’Acció Ambiental, 
es recull en un document específic altres objectius de caràcter social i econòmic que una 
ciutat sostenible ha de garantir.797 En el document Programes socials i econòmics per a 
la sostenibilitat es plantegen una sèrie de polítiques, plans i accions locals que s’han de 
desenvolupar pels serveis municipals implicats de forma transversal pels serveis 
municipals implicats en la sostenibilitat social i econòmica. Inclou 5 grans àmbits 
d’actuació, a partir de les quals se’n deriven diversos objectius o línies estratègiques per 
assolir una ciutat socialment sostenible: 
 

- Assolir la plena ocupació, amb especial atenció dels col·lectius de persones 
en situació d’atur; promovent la seva integració sociolaboral, oferint serveis 
d’informació i orientació professional; dinamitzant el teixit empresarial, 
potenciant la cultura emprenedora, la innovació tecnològica i la qualitat 
ambiental a l’empresa; i afavorint l’economia social. 

- Facilitar l’accés universal als recursos i serveis que garanteixin la plena 
integració i desenvolupament de la joventut, la gent gran, les persones 
immigrades i les dones. 

- Fomentar la participació ciutadana, amb l’objectiu de que aquesta cooperi 
en la definició i desenvolupament de polítiques i programes locals. 

                                                 
796 Ajuntament de Manresa. Agenda 21 de Manresa: 
www.ajmanresa.cat/web/contingut.php?id_menu=670&parent=666&area=4 (consultat 19/06/2012) 
797 Ajuntament de Manresa. Programes socials i econòmics per a la sostenibilitat: 
www.ajmanresa.cat/web/fitxers/File/BLOC05.pdf (consultat 19/06/2012).  
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- Contribuir a desenvolupar una ciutat saludable mitjançant polítiques locals 
de millora de la salut de les persones, la prevenció del consum de drogues, 
garantint la salubritat de l’espai urbà, promovent els bons hàbits 
alimentaris, i vetllant per la salut mental i l’equilibri psicosocial de la 
població. 

- Promoure la solidaritat des d’una perspectiva global a través d’impulsar 
accions de cooperació internacional i de sensibilització ciutadana.  

 
6.4.1.2 La integració de la cohesió social a les polítiques ambientals de la Generalitat de 
Catalunya 
 
La cohesió social ha estat un dels punts febles de la política ambiental de la Generalitat 
de Catalunya desenvolupada a través del Departament de Medi Ambient (1991-2002) i 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge (2003-2010), al marge del tema de 
l’habitatge que s’ha tractat de forma específica a partir de 2003 amb la creació del 
DMAH. Les seves actuacions han prioritzat temes relacionats en la prevenció i la 
reducció de l’impacte ambiental dels efectes que sobre el medi ha ocasionat el model 
productiu actual, tal i com es pot comprovar en l’anàlisi de les diverses memòries dels 
departaments relacionats amb el medi ambient.  
 
El concepte de cohesió social s’ha aplicat de forma transversal a les accions orientades a 
la millora, entre d’altres, del canvi climàtic, l’aigua, l’aire, la biodiversitat, la gestió 
forestal, caça i pesca, qualitat ambiental, gestió dels residus i la participació pública en 
la presa de decisions ambientals. Es tracta d’un plantejament que considera que la 
millora de les condicions ambientals en els entorns urbans, agraris i industrials 
afavoreixen la millora de les condicions de vida dels col·lectius més desafavorits de la 
societat, però que en la pràctica no han significat la concreció d’unes polítiques 
específiques d’actuació orientades a afavorir la cohesió social. Des d’aquesta 
perspectiva, els eixos d’actuació més directament relacionats amb la cohesió social han 
estat el dret a un habitatge digne, la rehabilitació de barris degradats, la rehabilitació de 
l’espai urbà i la millora dels equipaments socials. Aquestes actuacions no han estat 
exclusives dels departaments de Medi Ambient i de DMAH, sinó que han amb la 
col·laboració de departaments com el d’Acció Social i Ciutadania, Benestar i Família, 
Territori i Sostenibilitat o el de Política Territorial i Obres Públiques.  
 
Uns exemples d’incorporació de les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya 
del concepte de cohesió social de forma transversal en l’acció política de diversos 
departaments de la Generalitat de Catalunya el trobem en el desenvolupament dels Plans 
de Desenvolupament Comunitari (PDC), el Pla de barris i el Pla d’Acció per a la 
Inclusió Social a Catalunya (2010-2013). En aquests tres casos s’incorporen els 
principis sostenibilistes de la cohesió social a les polítiques d’inclusió orientades a 
millorar la situació de degradació urbana i a integrar a les persones en situació de risc 
social i a les persones nouvingudes.  
 
Els PDC798 sorgeixen el 1997 a Catalunya a partir d’una iniciativa del Departament de 
Benestar Social que, posteriorment, assumirà la Direcció General d’Acció Cívica i 
                                                 
798 Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família. Plans de Desenvolupament Comunitari:  
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=2c8
0dffea590e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2c80dffea590e210VgnVCM2000009b
0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES (consultat 18/06/2012).  
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Comunitària amb la col·laboració amb els ens locals i la participació ciutadana. Segons 
Acció Social i Ciutadania (2010), els PDC són un procés públic d’acció comunitària que 
a partir d’una visió global i un procés participatiu pretén aconseguir una sèrie de 
transformacions i millores en un territori, amb la finalitat d’augmentar la qualitat de 
vida de la seva ciutadania. Els principals objectius dels PDC són: l’optimització i 
racionalització dels recursos existents per desenvolupar una millora social en l’àmbit 
territorial d’actuació; promoure la progressió de les persones mitjançant iniciatives 
d’economia social que afavoreixin un desenvolupament social sostenible; fomentar la 
corresponsabilitat i el compromís de la ciutadania, del conjunt del teixit associatiu, de 
l’entorn econòmic i de les administracions; i promoure relacions constructives i la 
resolució positiva dels conflicte. Tal i com apunta Marchioni (2004), es prioritza el 
territori i la participació ciutadana perquè a través de la diversitat de visions 
desenvolupin propostes per millorar la seva situació social. La metodologia es 
fonamenta en la realització d’un estudi i diagnòstic participatiu i comunitari, el disseny 
del projecte del pla de desenvolupament, la intervenció participativa i el procés de 
seguiment i avaluació.  
 
Des de la perspectiva ambiental, els PDC signifiquen, tal i com s’ha desenvolupat en els 
Plans Comunitaris de Nou Barris i Trinitat Vella, una eina fonamental per considerar al 
territori com un ecosistema que forma part inseparable del medi natural i que s’ha de 
veure com un conjunt complex que ha de possibilitar: la construcció d’habitatges 
saludables amb el mínim impacte ambiental; l’ús responsable de l’energia i de les 
energies renovables; l’ús responsable de l’aigua; facilitar la separació, la reducció i 
reutilització dels residus; la mobilitat basada en una coexistència pacífica que faciliti la 
recuperació del carrer per als veïns i veïnes i la priorització dels sistemes de transport 
més sostenibles; i la presa de consciència ambiental de la ciutadania (Amoroso, 2004). 
El Pla Comunitari del Casc Antic de Barcelona799 és un dels processos de millora dels 
barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera amb la implicació de la ciutadania, dels 
representants del sector associatiu del barri, dels professionals del sector públic i dels 
representants polítics de les administracions que en formen part (Direcció General 
d’Accions Comunitàries i Cíviques de la Generalitat de Catalunya, el Districte de Ciutat 
Vella, l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació 
d’Entitats pel Pla Integral del Casc Antic). L’estructura organitzativa del Pla s’ha 
desenvolupat a través de la creació i dinamització d’espais de trobada (comissions, 
àrees, taules i jornades de debat) que serveixen com a punts de coordinació, de debat i 
reflexió, així com per la realització comunitària dels diversos projectes de millora social 
del barri. Els projectes desenvolupats a través del Pla Comunitari del Casc Antic s’han 
centrar en els àmbits de la millora de la xarxa laboral, atenció a les persones grans, 
polítiques d’integració social dels joves, promoció del voluntariat, gestió dels residus...  
 
La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 
una atenció especial,800 tenia com objectiu promoure una actuació coordinada en aquells 
barris on es concentraven processos de regressió urbanística, problemàtica demogràfica 
i problemes econòmics i socials. Per regla general es tractava de barris o nuclis antics, 
polígons d’habitatges o àrees d’urbanització marginal sense una adequada planificació i 

                                                 
799 Pla Comunitari del Casc Antic de Barcelona: www.placomunitaricascantic.org/ (consultat 
18/06/2012).  
800 Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i voles que requereixen una atenció 
especial: www.gencat.cat/diari/4151/04154100.htm (consultat 19/06/2012).  
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amb un elevat dèficit d’equipaments. Segons Nel·lo (2009), els eixos d’actuació dels 
Plans de barri s’articulaven a l’entorn de 3 grans àmbits: 
 

- Participació ciutadana, mitjançant la creació de comitès d’avaluació i 
seguiment formats per representants dels diversos departaments de la 
Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis, els col·legis professionals 
d’arquitectes i d’arquitectes tècnics, els ajuntaments, entitats veïnals, 
associacions ciutadanes i els agents socials i econòmics. 

- Transversalitat de les actuacions, a través de la intervenció de manera 
simultània en tots els aspectes que afecten de forma substancial als 
problemes del barri: la millora de l’espai públic; condicionament dels 
elements comuns de l’edificació; provisió d’equipaments d’ús col·lectiu; 
incorporació de les tecnologies de la comunicació; implantació i millora 
d’infraestructures energètiques i ambientals (recollida de residus, centres de 
reciclatge, foment de les energies renovables, mecanismes d’estalvi 
d’aigua); foment de l’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i els 
equipaments; desenvolupament de programes que comportin una millora 
social, urbanística i econòmica dels barris, mitjançant actuacions de suport 
als col·lectius en risc d’exclusió social; i millora de l’accessibilitat i 
supressió de les barreres arquitectòniques.  

- Procés d’aprenentatge col·lectiu de les experiències d’actuació en els 
barris, amb la creació de la Xarxa de Barris amb Projectes, que tenia com a 
objectiu principal articular i enfortir les relacions que s’anaven creant entre 
les institucions, els tècnics de les administracions locals, consultors privats, 
entitats veïnals i investigadors de les universitats que participaven en 
l’aplicació del Programa. La Xarxa desenvolupava la seva tasca a través de 
4 grups de treball temàtics: espai públic, accessibilitat i sostenibilitat; 
Dotació d’equipaments i rehabilitació i millora de l’edificació; Programes 
socials, de promoció econòmica, dinamització comercial i equitat de 
gènere; i Participació i cooperació ciutadana.  

 
El Pla d’Acció per a la Inclusió Social a Catalunya (2010-2013), que complementa el 
Pla per a la Inclusió Social a Catalunya (2006-2009), integra als departaments d’Acció 
Social i Ciutadania, de Treball, de Medi Ambient i Habitatge, de Salut, d’Educació i de 
Salut, en el desenvolupament dels principis recollits en el Consell Europeu de Lisboa 
(març de 2000) d’aconseguir una Europa més integradora i més cohesionada socialment. 
A partir de la l’estratègia de Lisboa (2005), la UE adopta una nova estratègia més 
coordinada orientada a vincular creixement econòmic, creació d’ocupació i inclusió 
social. En el Pla de Govern 2007-2010 i en l’Acord Estratègic per a la 
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 
2008-2011 es defineixen les polítiques d’inclusió i cohesió social que s’han de 
desenvolupar des de la Generalitat de Catalunya a través dels diversos departaments 
implicats. El Pla d’Acció per a la Inclusió Social a Catalunya (2010-2013), té en compte 
la multitud de factors que intervenen en la problemàtica de l’exclusió social agreujada 
per la crisi econòmica iniciada el 2007.  
 
Es configura un nou model de polítiques públiques i d’actuacions per a la inclusió i la 
cohesió social que incorpora la majoria de propostes que s’apliquen en l’àmbit de la 
sostenibilitat: promoure actuacions estratègiques i integrals que prioritzin la lluita contra 
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els efectes de l’exclusió social; impulsar accions preventives des d’una òptica 
comunitària i territorial; facilitar el treball en xarxa, integrat, transversal i proper al 
territori entre tots els agents públics, privats i del tercer sector social; dissenyar 
processos i instruments participatius per garantir una forta implicació ciutadana en la 
configuració de les actuacions inclusives, i promoure pràctiques innovadores en el 
tractament de l’exclusió social i de les conseqüències que poden tenir sobre les persones 
en situació de risc de marginació.801 Les polítiques de cohesió social en l’àmbit concret 
de la sostenibilitat el Pla incorporen objectius operatius orientats a promoure un treball 
en xarxa entre el DMAH, el Departament d’Acció Social i Ciutadania i els ens locals 
per garantir una atenció integral de les necessitats socials en l’àmbit residencial en cada 
municipal i assegurar que la xarxa de serveis socials bàsics en el territori doni suport 
individual, grupal i comunitari a les persones i col·lectius en situació de risc, així com 
que el desenvolupament local i la planificació urbana s’entenguin com un procés de 
construcció de relacions socials i comunitàries.  
 
A partir de l’aplicació de l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya 
2026.cat es planteja la necessitat de reconduir les polítiques ambientals incorporant el 
concepte de cohesió social de forma específica mitjançant la incorporació en el 
desenvolupament dels seus eixos estratègics del model sostenible 2026 la complexitat 
del model socioeconòmic i la evidència de que la sostenibilitat és indissociable dels 
àmbits ambiental i econòmic, però també del social (Generalitat de Catalunya, 2010). 
L’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya 2026.cat incideix en que 
els indicadors socials (pobresa, ocupació, accés a l’habitatge...) demostren una 
dissociació entre els principis sostenibilistes i la realitat d’una creixent desigualtat social 
que dificulta l’assoliment d’una societat inclusiva i basada en la solidaritat i la garantia 
de la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania. A través de l’eix estratègic 6 
“Catalunya cívica, integradora, solidària, pròspera i sana” inclou el reconeixement de 
que cal impulsar estratègies d’acció social per assolir un model de societat sostenible 
més integradora afavorint la cohesió social, amb especial atenció als col·lectius més 
desafavorits de la societat; garantir l’accés universal a l’educació; una economia 
sostenible; una societat culta, crítica i participativa mitjançant l’increment del nivell 
d’estudis i el suport a la recerca, el desenvolupament i la innovació (Generalitat de 
Catalunya, 2010). 
 
6.4.2 L’habitatge com a factor de cohesió social 
 
6.4.2.1 La política d’habitatge des de la perspectiva local 
 
La problemàtica de l’habitatge a Barcelona és un factor que incideix en l’augment de les 
desigualtats socials. Per Ecologistes en Acció Catalunya (2004), a la publicació Guia de 
la Barcelona insostenible, l’habitatge ha estat un factor clau en el procés de degradació 
ambiental i territorial que ha patit la ciutat de Barcelona des de finals de la dècada dels 
anys 90 del segle XX, degut a l’augment del preu del sòl i la massificació urbanística i 
el creixement de les noves construccions, afavorides per l’especulació immobiliària i la 
liberalització del sòl urbanitzable. Aquest procés ha provocat una davallada de la 
construcció d’habitatges de protecció oficial i del lloguer que ha perjudicat a l’accés a 
un habitatge digne a les capes més desafavorides de la població. Les mesures i 
                                                 
801 Generalitat de Catalunya. Pla d’Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya (2010-2013):  
http://www20.gencat.cat/docs/dasc/03Ambits%20tematics/06Inclusioicohesiosocial/Pla_inclusio_cohesio
/documents/10_08_31_pla_accio_inclusio_2010_2013.pdf (consultat 17/06/2012).  
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alternatives plantejades des de l’ecologisme es centren en la necessitat d’augmentar la 
inversió pública i la construcció d’habitatge protegit, potenciar la reforma i la 
rehabilitació de vivendes, recuperar el mercat de lloguer social dels habitatges buits, així 
com encarir els impostos als propietaris dels habitatges desocupats o requisar pisos buits 
en ciutats on la tensió social per la crisi de l’habitatge és més gran. Altres mesures més 
radicals, recollides per Ecologistes en Acció Catalunya (2004), inclouen la regulació 
dels preus, així com l’expropiació dels especuladors. Algunes d’aquestes mesures, les 
menys radicals, han estat recollides per les administracions públiques a Catalunya, però 
han estat aplicades de forma molt feble, no passant d’una mera declaració de principis, 
degut a la voluntat política de no regular el mercat immobiliari, font de finançament 
principal de la majoria de municipis.  
 
Les A21L recullen en els seus plans d’acció la necessitat d’establir mecanismes per 
solucionar el problema de l’habitatge. Segons l’Agència Local d’Ecologia Urbana de 
Barcelona (2002), a la ciutat de Barcelona era necessari aplicar criteris de sostenibilitat 
en els processos de rehabilitació i de nova construcció per tal de permetre una major 
qualitat de vida als seus habitants i, al mateix temps, garantir un habitatge digne per a 
tota la població. En el procés d’anàlisi de la problemàtica ambiental de la ciutat de 
Barcelona, prèvia al desenvolupament del Pla d’Acció de l’A21L de Barcelona, es va 
plantejar la interacció entre les mesures orientades a millorar l’eficiència en el consum 
de recursos i l’aplicació de les noves tecnologies en la construcció d’habitatges, la 
millora de la qualitat ambiental de l’espai urbà (sistemes d’estalvi d’aigua, equipament 
per a la recollida selectiva, l’ús de les energies renovables, accessibilitat...) i el 
desenvolupament d’una política d’habitatge adaptada a donar resposta als problemes 
actuals (envelliment, immigració i ocupació). En el document Barcelona, ciutat 
mediterrània, compacta i complexa, una visió de futur més sostenible (Agència Local 
d’Ecologia Urbana, 2002), que recull els resultats del procés participatiu impulsat pel 
Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona, es 
planteja que a les àrees de remodelació integral s’hauria de cercar un equilibri entre els 
usos residencials i l’activitat comercial i productiva que hauria d’afavorir l’estabilitat i 
la cohesió social, a través de mesures fonamentades en els següents aspectes: incentivar 
fiscalment la rehabilitació i el lloguer d’habitatges, modular les plusvàlues, 
desenvolupar normatives més exigents en l’àmbit de la sostenibilitat i l’habilitat, i 
penalitzar la desocupació i l’abandó d’habitatges.  
 
L’A21L de Barcelona planteja en els seus objectius propostes de millora orientades a 
afavorir la cohesió social mitjançant accions que lluitin contra la degradació del teixit 
urbà i cercar alternatives al problema de l’habitatge, un dels factors clau en la 
consolidació de les desigualtats socials. En l’objectiu 2 de l’A21L de Barcelona 
“Defensar la ciutat compacta i diversa amb l’espai públic de qualitat”, en la línia d’acció 
1 es proposen estratègies per millorar la qualitat dels habitatges i corregir les patologies 
d’edificis i habitatges: 
 

“Millorar la qualitat dels teixits urbans consolidats i recuperar mitjançant la 
renovació urbanística dels que són obsolets o degradats, respectant les 
característiques dels cascs antics dels barris, per assolir la plena utilització 
de l’àrea urbana i disminuir la demanda de nou sòl” (Consell Municipal de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, 2002b:12). 
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En la línia d’acció 8 del mateix objectiu 2 de l’A21L de Barcelona, es plantegen 
mesures per afavorir la reutilització dels habitatges adquirits amb finalitats especulatives 
i penalitzar fiscalment aquesta pràctica: 
 

“Fomentar la rehabilitació dels edificis degradats recuperables millorant la 
normativa i la fiscalitat. Incentivar especialment la reutilització dels 
habitatges no ocupats” (Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
2002b:13). 

 
En l’objectiu 7 de l’A21L de Barcelona “Augmentar la cohesió social, enfortint els 
mecanismes d’equitat i participació”, es recullen a la línia d’acció 8 les propostes per 
donar resposta a la problemàtica de l’habitatge que afecta als col·lectius amb més risc 
d’exclusió social que recull una gran part de les propostes plantejades per part del 
moviment ecologista: 
 

“Cercar solucions innovadores al problema de l’habitatge. Afavorir el 
lloguer per evitar l’encariment. Fer política contra l’especulació. Fomentar 
la política activa d’habitatge públic, al servei dels joves i famílies amb 
menys recursos econòmics, així com d’habitatges independents amb serveis 
comuns per a la gent gran i les persones amb discapacitat física” (Consell 
Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, 2002b:23). 

 
La Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA)802 de la 
Diputació de Barcelona té com a objectiu principal facilitar l’establiment d’un model 
territorial en el que es desenvolupin una sèrie d’accions integral en els barris i les àrees 
urbanes que ajudin a solucionar els problemes de tipus demogràfic, econòmic, social i 
urbanístic que pateixen aquestes. Els mecanismes que s’han concretat des de la GSHUA 
orientades a la regeneració de barris i àrees urbanes han estat:803 la redacció de Projectes 
d’Intervenció Integral, en els barris que requereixen una atenció especial; la realització 
d’estudis i treballs específics relatius a la seva millora; assessorament i assistència 
puntual als ens locals per l’elaboració, planificació, desenvolupament i execució 
d’actuacions i projectes de millora urbana; i suport de continuïtat als Projectes 
d’Intervenció Integral.  
 
Un dels mecanismes que s’han utilitzat per part de la Diputació de Barcelona per 
millorar la situació social, econòmica i ambiental de les àrees urbanes amb 
problemàtiques urbanes i deficiències d’equipaments i millorar de la qualitat de vida de 
la seva població ha estat la Taula per a la Millora Urbana (TxMU).804 La TxMU és una 
iniciativa d’abast corporatiu, impulsada el 2005 per l’Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge (actualment Àrea de Territori i Sostenibilitat) que s’ha convertit 
en un instrument de gestió que permet un treball transversal, pluridisciplinar i de 
cooperació entre les diverses àrees de la Diputació de Barcelona (Àrea de Presidència, 
Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Àrea de Coneixement i Noves 
Tecnologies, Àrea de Territori i Sostenibilitat805 i Àrea d’Atenció a les Persones) que 

                                                 
802 Diputació de Barcelona. GSHUA: www.diba.es/web/hua/default (consultat 29/06/2012).  
803 Diputació de Barcelona. Regeneració de barris i àrees urbanes:.  
www.diba.es/web/hua/intervenciobarris (consultat 29/06/2012).  
804 Diputació de Barcelona. TxMU: www.diba.es/web/hua/barris/taula (consultat 29/06/2012).  
805 En l’àmbit del medi ambient els organismes que participen en la TxMU són l’Oficina Tècnica del 
Canvi Climàtic i Sostenibilitat, l’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental i l’Oficina Tècnica de 
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facilita el desenvolupament de Projectes d’Intervenció Integral en els barris i àrees 
urbanes amb necessitats d’atenció especial i que implementa mesures de millora en els 
àmbits socials i ambientals: millora de l’espai públic i dotació d’espais verds, 
rehabilitació i equipament dels edificis, provisió d’equipaments per a ús col·lectiu, 
foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, l’equitat de gènere en l’ús de 
l’espai urbà i dels equipaments, desenvolupament de programes que comporten una 
millora social i urbanística, i l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
6.4.2.2 Habitatge i cohesió social a les polítiques ambientals de la Generalitat de 
Catalunya  
 
El 2003 s’inicia un període polític especialment significatiu en la integració del 
concepte de cohesió social a les polítiques públiques ambientals de la Generalitat de 
Catalunya a partir del Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i 
determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya,806 quan el Departament de Medi Ambient passa a denominar-
se Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) i integra en un únic organisme 
les polítiques ambientals i les d’habitatge, fet que significa la interrelació el necessari 
desenvolupament ambiental amb el seu creixement econòmic, en el marc de la cohesió 
social (Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2004). El canvi de govern a finals de 
2003 significa la incorporació de noves competències i la integració d’una de les 
polítiques socials més rellevants com és l’habitatge. L’objectiu principal era el de donar, 
amb la creació de la Secretaria d’Habitatge i la Direcció General d’Habitatge de 
Catalunya, solucions conjuntes als problemes ambientals i socials, reduir la petjada 
ecològica de l’activitat humana, en un marc en què s’uneixen la preocupació pel 
manteniment de l’activitat econòmica de qualitat i la millora de la cohesió social. 
S’implementa una nova cultura del treball transversal i d’integració de la visió 
sostenibilista en l’acció de govern i el disseny d’eines de concertació, diàleg i consens 
que pretén obtenir acords entre tots els agents implicats (públics i privats) en cada una 
de les problemàtiques a resoldre (Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2005). 
 
La incorporació de l’habitatge en el desenvolupament de les polítiques ambientals del 
DMAH es concreta mitjançant l’aprovació del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007,807 
que ordena la política del Departament en aquest sentit i preveu la construcció de 
42.000 nous habitatges protegits. També s’ha preparat la primera llei a Catalunya per 
regular el dret a un habitatge digne amb l’objectiu de donar solució a la dificultat 
d’accés a l’habitatge dels col·lectius de menor poder adquisitiu i als joves en edat 
d’emancipació. Les accions que establia el Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007 
s’orientaven a l’ampliació dels ajuts financers, l’aplicació de mesures legals de 
protecció a l’habitatge i impulsar la formulació de programes d’actuació urbanística 
municipal, donar prioritat a actuacions dirigides a la producció d’habitatge en règim de 
propietat i de lloguer i i revisar les situacions irregulars i recuperar patrimonis 
d’habitatge protegits no adequats a les seves finalitats (Departament de Medi Ambient i 
                                                                                                                                               
Sensibilització, Participació i Divulgació Ambiental: www.diba.es/web/hua/barris/taula (consultat 
29/06/2012).  
806 Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya:  
www.gencat.cat/diari/4035/03353122.htm (consultat 20/06/2012).  
807 Presentació del Pla català per al dret a l’habitatge 2004-2007: 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=68317&idioma=0&departament
=141&canal= (consultat 20/06/2012).  
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Habitatge, 2007). Un dels instruments que es van crear per facilitar l’accés de la 
ciutadania a un habitatge de lloguer social va ser la Xarxa de Mediació per al lloguer 
social,808 un sistema de mediació en el mercat immobiliari gestionat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i que tenia com a objectiu principal potenciar l’increment de 
l’oferta de lloguer a preus moderats per a la gent jove.  
 
El novembre de 2006 el nou govern en el Document Programàtic Entesa Nacional del 
Progrés, es va comprometre a estendre a tota l’acció de govern el concepte de 
sostenibilitat, considerant més globalment les qüestions ambientals, econòmiques i 
socials. En aquesta línia, el Pla Departamental 2007-2010 incorpora en el seu pla de 
govern el Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016809 i l’aprovació de la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.810 Aquestes dues mesures parteixen d’una 
diagnosi de les necessitats estimades en matèria d’habitatge per a l’horitzó de referència 
i plantegen una sèrie de reptes que tenen com a objectiu principal solucionar els 
problemes dels col·lectius en situació d’exclusió social (joves, treballadors amb rendes 
baixes i ocupació temporal o eventual, persones grans, famílies nombroses, famílies 
monoparentals i immigrants): millorar l’accés a l’habitatge del joves, les condicions del 
parc d’habitatges, l’allotjament de la gent gran i de les persones amb diversitat 
funcional, prevenir l’exclusió social residencial i garantir un habitatge digne i adequat 
per a les llars mal allotjades.  
 
Les polítiques socials en matèria d’habitatge s’han orientat a partir de la primera dècada 
del segle XXI cap a un model de gestió coordinada entre els diferents agents i ens locals 
mitjançant la promoció del treball en xarxa entre el DMAH, el Departament d’Acció 
Social i Ciutadania i els ens locals. L’objectiu ha estat garantir una atenció integral de 
les necessitats socials en l’àmbit de l’habitatge a nivell municipal. En aquesta línia, 
s’han promogut Plans Locals d’Habitatge conjuntament amb les Oficines d’Habitatge i 
la xarxa de serveis socials mitjançant un estudi previ de les necessitats socials i dels 
riscos d’exclusió en el territori. El Pla d’Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social a 
Catalunya (2010-2013), incorpora, en el seu eix estratègic 5 “Garantir el dret a 
l’habitatge digne per a totes les persones per promoure la inclusió residencial”, a la 
política d’habitatge la perspectiva de trajectòria de les persones en funció de les 
diferents necessitats residencials en cada etapa del cicle vital en un context demogràfic 
caracteritzat pel progressiu envelliment de la població. Es pretén orientar les polítiques 
públiques de l’habitatge cap a un nou model que incorpori el concepte d’itinerari 
residencial enfront al tradicional model basat en la lògica d’un habitatge prototipus igual 
per a la tota la població. Al mateix temps, es prioritza l’accés a l’habitatge de forma 
individual als col·lectius a les persones en situació de risc o d’exclusió residencial.  
 
  

                                                 
808 Generalitat de Catalunya. Agència de l’Habitatge de Catalunya. Xarxa de mediació per al lloguer 
social: 
www.agenciahabitatge.cat/wps/portal/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=ahc/webCA/ambitsActuacio/politi
quesHabitatgeSocial/xarxaMediacioLloguerSocial (consultat 20/06/2012).  
809 Generalitat de Catalunya. Pacte nacional per a l’habitatge:  
http://www20.gencat.cat/docs/habitatge/Home/Secretaria%20dhabitatge/Plans%20i%20actuacions/Pacte
%20nacional%20per%20a%20lhabitatge%202007-2016/docs/Pacte%20Catala.pdf  
(consultat 20/06/2012).  
810 Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge: www.gencat.cat/diari/5044/07361057.htm 
(consultat 20/06/2012).  
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6.4.3 La relació de les polítiques públiques ambientals amb el sector no lucratiu en 
l’àmbit de la cohesió social 
 
6.4.3.1 La perspectiva local de les polítiques de cohesió social i el sector no lucratiu 
 
Des de l’àmbit local, les polítiques de cohesió social desenvolupades per la Diputació 
de Barcelona s’han centrat en la prestació de serveis socials i en el de la cooperació 
internacional. En aquests dos àmbits d’actuació els eixos vertebradors de la Diputació 
de Barcelona han estat la potenciació de la participació de la ciutadania i dels agents 
socials en la definició de les polítiques socials i la potenciació del suport a la 
sensibilització i la informació a la ciutadania sobre la realitat dels països en vies de 
desenvolupament amb l’objectiu, en els dos casos, de denunciar les desigualtats socials i 
ambientals i plantejar propostes per millorar les condicions de vida dels col·lectius més 
desafavorits.  
 
Un dels principis de cohesió social que s’han plantejat des del moviment ecologista ha 
estat la l’enfortiment de les relacions entre les administracions públiques i les entitats 
que formen part del tercer sector, mitjançant la participació d’aquest en la presa de 
decisions dels temes relacionats amb el medi ambient la cohesió social. Aquest procés 
ha estat especialment actiu en l’àmbit local per tal de donar resposta als problemes 
socials derivats de la implementació d’un model social, polític i econòmic afavoridor de 
les desigualtats socials. A nivell local les organitzacions no lucratives són un element 
clau en els barris com a agents de canvi i de disseny de les polítiques públiques i de 
benestar a través d’un conjunt de processos participatius de les que hi formen part tant 
els agents públics com els privats (Diputació de Barcelona, 2001). Amb l’objectiu de 
pal·liar els efectes de la crisi econòmica, des del 2009, la Diputació de Barcelona ha 
impulsat les Taules de Coordinació entre entitats i els serveis socials amb l’objectiu 
d’afavorir el treball en xarxa i el treball comunitari entre l’administració local i els 
agents socials que actuen en el territori per donar cobertura a les necessitats socials que 
actuen en el territori (Diputació de Barcelona, 2010b). L’objectiu final d’aquests 
processos d’interacció entre les organitzacions no lucratives i les administracions 
públiques és potenciar l’efecte mobilitzador i de dinamització comunitària per tal 
d’assolir, a través del consens i la negociació, un projecte comú que ha d’anar més enllà 
del model assistencialista que ha predominat en la prestació de serveis socials i orientar-
se cap a estratègies d’acció comunitària més integrades i transversals basades en la 
participació activa de la ciutadania en la presa de decisions (Diputació de Barcelona, 
2010b). Aquesta col·laboració institucional i la cooperació entre els sector públics i 
privats és fonamental en un context d’insuficiència de recursos públics en una societat 
com l’actual que cada vegada és més interdependent i en la que es produeixen més 
espais d’interacció (Pascual, 2008).  
 
Tal i com apunta Pascual (2008), des de la UE es promouen polítiques de govern 
basades en la descentralització, la participació i la col·laboració amb la societat civil, el 
que s’anomena governança. Per aquest autor, la finalitat de la governança és el 
desenvolupament humà que, segons el PNUD, no compren tant sols el desenvolupament 
econòmic, sinó també la reducció de les desigualtats socials, la sostenibilitat ambiental i 
l’enfortiment de la democràcia. És un concepte que inclou criteris d’actuació i objectius 
que s’han d’aplicar en els diferents plans sectorials i polítiques públiques i que es 
fonamenta el quatre eixos bàsics: econòmic, social, territorial sostenible i democràtic. 
Aquesta visió sostenibilista en la prestació de serveis socials és el model en que es 
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fonamenta la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Benestar Social,811 en el 
desenvolupament de les seves polítiques socials i que es basa en els principis de garantir 
les millors condicions d’igualtat, llibertat i respecte, afavorint l’autonomia dels 
col·lectius i persones en situació de risc d’exclusió social. Es tracta d’un model de 
prestació de serveis socials orientat a promoure el treball en xarxa entre municipis amb 
l’objectiu de que el benestar social arribi a tot el territori mitjançant el compromís dels 
diversos actors socials presents en aquest territori mitjançant la potenciació de les 
relacions entre els àmbits públic i privat afavorint l’articulació de les polítiques 
regionals i locals (Pascual, 2008).  
 
La Diputació de Barcelona ha impulsat un model de prestació de serveis socials en el 
que la participació i la implicació de la ciutadania, l’associacionisme, l’ajuda mútua i 
l’acció voluntària són un element clau per afavorir la cohesió social. En l’àmbit local, 
l’obligació de la implementació del Consell Municipal de Serveis Socials812 per aquells 
municipis amb més de 10.000 habitants, tal i com recull la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, 
de serveis socials de Catalunya,813 inclou la participació com un dels rectors del sistema 
públic de serveis socials que atorga als municipis competències de detecció de 
necessitats socials, la creació i la gestió dels serveis socials necessaris per donar 
resposta a aquestes necessitats socials, promoure la creació dels centres necessaris amb 
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, així com la participació i l’elaboració 
dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de serveis socials.  
 
L’A21L de Barcelona incorpora en els seus objectius i línies d’acció la necessitat 
d’integrar el teixit associatiu en la presa de decisions ambientals a través de la 
implementació de mecanismes que afavoreixin el foment de mecanismes de diàleg i de 
col·laboració i concertació entre la societat civil organitzada i l’administració, tal i com 
recull el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat (2001). La creació dels 
fòrums ambientals locals afavoreix el que el Consell Municipal de Medi Ambient i 
Sostenibilitat (2001) anomena processos de participació proactiva, que permet que 
algunes entitats ecologistes com la Plataforma Barcelona Estalvia Energia, el Fòrum 
Cívic Barcelona Sostenible, Barcelona Camina o l’Associació per a la Promoció del 
Transport Públic pugui plantejar propostes innovadores en l’àmbit de la sostenibilitat. 
L’objectiu 7 del “Compromís ciutadà per la sostenibilitat”, a la línia d’acció 9, recull 
aquesta necessitat d’integrar el sector no lucratiu en l’augment de la cohesió social, 
enfortint els mecanismes d’equitat i participació: 
 

“Consolidar i incrementar les estratègies de cooperació entre el sector públic 
i el sector no lucratiu, per tal de promoure la participació cívica, el 
voluntariat i la coordinació d’esforços. Potenciar i facilitar el 
desenvolupament de les xarxes ciutadanes. Avançar cap a processos de 

                                                 
811 Diputació de Barcelona. Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona: 
 www.diba.es/web/benestar/presentacio (consultat 26/06/2012).  
812 L’article 24.2 del Decret 202/2009, òrgans de participació i coordinació del Sistema Català de Serveis 
Socials, defineix els Consells Municipals de Serveis Socials com a òrgans col·legiats de participació 
comunitària per a l’assessorament consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials en els 
municipis: http://media.diba.cat/diba/html/participacio/normativa_D202_Art24.htm  
(consultat 26/06/2012).  
813 Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya: 
http://www10.gencat.cat/gencat/binaris/20071004_Lleiserveissocials_tcm32-64578.pdf  
(consultat 26/06/2012).  
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pressupostos participatius” (Consell Municipal de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, 2002b:23). 

 
Des de la perspectiva de l’educació ambiental, les organitzacions socials representants 
del teixit associatiu de la ciutat tenen un paper fonamental en la difusió de la cultura de 
la sostenibilitat, tal i com es recull a la línia 5 de l’objectiu 9 del “Compromís ciutadà 
per la sostenibilitat” de l’A21L de Barcelona: 
 

“Potenciar la implicació de tots els col·lectius i treballar en diferents entorns 
i temàtiques (col·legis professionals, col·lectius veïnals, associacions, 
voluntariat, centres cívics, famílies, empreses, administracions públiques, 
etc.)” (Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, 2002b:27). 

 
A la línia d’acció 6 de l’objectiu 9 del “Compromís ciutadà per la sostenibilitat” de 
l’A21L de Barcelona es pretén afavorir el desenvolupament de projectes ambientals des 
del sector no lucratiu: 
 

“Afavorir l’aprenentatge a través de la participació en projectes concrets 
desenvolupats per diferents col·lectius ciutadans i xarxes de voluntaris. 
Afavorir la trobada i l’intercanvi d’experiències” (Consell Municipal de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, 2002b:27). 

 
6.4.3.2 Les polítiques ambientals de la Generalitat de Catalunya i la seva relació amb el 
sector no lucratiu en l’àmbit de la cohesió social 
 
El sector no lucratiu és un element clau en el desenvolupament de les polítiques 
ambientals a Catalunya tant en l’àmbit de la gestió i conservació del medi ambient com 
en el del foment de la participació ciutadana en els processos de detenció de necessitats 
ambientals i socials. Des dels seus inicis els principals objectius estratègics del 
Departament de Medi Ambient han estat la promoció de les entitats de caire ambiental i 
donar suport a les seves activitats i projectes, així com el foment del voluntariat 
ambiental. Fins el 2003 l’organisme que assumia aquestes funcions de potenciació del 
sector no lucratiu ambiental era la Direcció General de Planificació Ambiental, que va 
impulsar, entre d’altres activitats, les estratègies orientades a promoure l’educació i la 
sensibilització ambiental mitjançant el desenvolupament de l’Estratègia Catalana 
d’Educació Ambiental (ECEA) i diversos programes de suport a les entitats de 
voluntariat ambiental. A principis del segle XX, des del la Direcció General de 
Planificació Ambiental del Departament de Medi Ambient es va començar a definir el 
model de suport a les entitats del tercer sector ambiental que es consolidarà a partir de 
2003 a través del DMAH. El suport a aquestes entitats ambientals es concretarà a través 
de l’organització de jornades orientades a potenciar el voluntariat ambiental, com les 
Primeres Jornades de Voluntariat Ambiental (Cabrera de Mar 2002) i el Segon Congrés 
Català de l’Associacionisme i el Voluntariat (Barcelona 2002) en col·laboració amb 
l’Institut Català del Voluntariat (INCAVOL);814 la creació de grups de treball de 

                                                 
814 L’INCAVOL era un organisme de promoció del voluntariat que va desenvolupar la seva activitat entre 
1991 i 2004 que tenia com a objectiu donar suport, tant als col·lectius i entitats de l’àmbit social com a la 
ciutadania en el foment del voluntariat; l’assessorament a les entitats; la formació del voluntariat; i 
afavorir la coordinació dels diversos programes que, de forma sectorial, incidien en l’acció voluntària des 
dels diferents departaments de la Generalitat (juvenil, esport, dona, gent gran, cultura, forestals, medi 
ambient...): http://cv.uoc.es/DBS/a/materials/portada/linksgeneral/VO051RC.html (consultat 30/06/2012).  
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voluntariat ambiental, formades per diverses entitats de voluntariat ambiental i el propi 
DMAH; el suport, mitjançant convenis i ajuts, a projectes d’educació ambiental, el 
disseny de recursos i materials educatius, organització de jornades i cursos de temàtica 
ambiental; i la signatura de convenis de col·laboració amb entitats ambientals per 
promoure activitats de suport en tasques de conservació i millora dels ecosistemes 
(Departament de Medi Ambient, 2003).  
 
A partir de la creació del DMAH (2003), les activitats de recolzament a les entitats 
ambientals es continua amb la política de donar suport a les entitats afavorint les 
activitats de sensibilització ambiental a través de promoure aquelles que tenen relació 
directa amb les polítiques ambientals prioritàries del DMAH i de la UE i en les que el 
sector no lucratiu ambiental tenia un paper clau com a element de difusió a la 
ciutadania: Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, Dia Mundial del Medi 
Ambient, Dia Mundial de l’Aigua, activitats de difusió del Protocol de Kyoto... 
(Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2005). La integració de les organitzacions 
no governamentals i altres entitats sense ànim de lucre vinculades a l’ecologia i a la 
protecció del medi ambient en les activitats i programes del DMAH relacionats, 
principalment, amb l’educació ambiental i amb la conservació de l’entorn natural es va 
promoure i regular a través del Decret 401/2004, de 5 d’octubre815 (Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, 2006b). Aquest decret va significar la progressiva implicació 
del sector associatiu en la formulació de plans i programes desenvolupats pel DMAH en 
l’àmbit territorial i sectorial (principalment en els relacionats amb el medi i recursos 
naturals, la biodiversitat, la qualitat de l’aire, el cicle de l’aigua, la lluita contra la 
contaminació, el cicle dels residus, la mobilitat sostenible, les energies alternatives...).  
 
Els ajuts a les associacions, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre per al 
finançament d’actuacions d’educació i sensibilització ambiental s’orienten a partir de la 
primera dècada del segle XXI a la realització d’actuacions relacionades a la mobilitat 
sostenible i les energies renovables, seguint les directrius de Nacions Unides que va 
proclamar el Decenni de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible per al període 
2005-2014 i en va designar com a organisme executor la UNESCO816 i que va significar 
la potenciació del paper de les organitzacions no governamentals com a impulsores de 
l’educació i la sensibilització ambiental en l’àmbit de la nova cultura de l’aigua i el 
canvi climàtic. Tal i com recull el Departament de Medi Ambient i Habitatge (2008a), 
es van prioritzar el finançament de projectes vinculats a la protecció i millora de la 
gestió ambiental en la que hi formessin part organitzacions socials i ecologistes com el 
cas d’Acció Escolta de Catalunya o l’Escola Natura de Banyoles. La implicació del 
sector no lucratiu en el desenvolupament de les polítiques públiques ambientals es va 
consolidar mitjançant la seva participació en els diversos organismes creats pel DMAH 
amb l’objectiu d’implicar a la ciutadania en l’acompliment dels objectius marcats pels 

                                                 
815 Decret 401/2004, de 5 d’octubre, pel qual es regula la participació de les organitzacions no 
governamentals i altres entitats sense ànim de lucre vinculades a l’ecologia i a la protecció del medi 
ambient en les activitats i programes del DMAH: 
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Educacio%20i%20sostenibilitat/Tercer
%20sector%20ambiental/Registre%20dEntitats/Decret%20registre%20d'entitats.pdf.pdf  
(consultat 30/06/2012).  
816 Resolució MAH/870/2006, de 28 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de 
subvencions a associacions, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre per al finançament 
d’actuacions d’educació i sensibilització ambiental relatives a la nova cultura de l’aigua i el canvi climàtic 
per a l’any 2006: http://legislacion.derecho.com/resolucio-mah-870-2006-28-marzo-2006-departament-
de-medi-ambient-i-habitatge-123643 (consultat 30/06/2012).  
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organismes internacionals. És el cas de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, creada el 
2006 amb l’objectiu de vetllar per la implantació de les mesures contra el canvi climàtic 
i el compliment del Protocol de Kyoto. La participació ciutadana i, especialment, de les 
organitzacions no lucratives, era un dels seus principals eixos estratègics. En el procés 
participatiu desenvolupat per recollir les diferents opinions i aportacions de mesures i 
accions de mitigació de gasos amb efecte hivernacle que havien de servir per elaborar el 
Pla català de mitigació del canvi climàtic per al període 2008-2012, es va potenciar la 
interacció entre els onze departaments de la Generalitat de Catalunya i els representants 
dels sectors universitari, empresarial, sindical i associatiu (Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, 2008a). 
 
La integració de l’associacionisme i el voluntariat a les polítiques ambientals 
desenvolupades pel DMAH feia necessari replantejar-se el paper del tercer sector social 
ambiental de Catalunya com a element clau de difusió i sensibilització de la 
sostenibilitat i de la cohesió social i definir els seus reptes de futur (Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, 2010). Amb aquest objectiu el DMAH va organitzar amb la 
col·laboració de l’Observatori del Tercer Sector817 el Fòrum del Tercer Sector 
Ambiental de Catalunya i el procés participatiu per establir els eixos, línies i objectius 
estratègics del model sostenible pel 2026 (Generalitat de Catalunya, 2010). Els objectius 
del Fòrum del Tercer Sector Ambiental de Catalunya eren, a través d’un espai 
participatiu, identificar els seus trets identitaris, la seva relació amb els moviments 
socials i amb la resta d’agents socials que tenen una relació directa amb el medi ambient 
i la sostenibilitat (empreses, universitats, serveis ambientals públics...). Des de la 
perspectiva de la seva relació amb les administracions públiques, el tercer sector 
ambiental plantejava la necessitat d’establir un model de cooperació que hauria d’evitar 
la seva institucionalització i impulsar la seva activitat d’incidència política aportant el 
seu coneixement del territori, de les seves problemàtiques i necessitats en la definició i 
seguiment de les polítiques ambientals. D’altra banda, les sessions participatives 
adreçades al col·lectiu d’entitats ambientals per definir l’Estratègia per al 
Desenvolupament Sostenible de Catalunya 2026.cat varen comptar amb la implicació de 
la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, principalment en l’eix 7 “Catalunya 
participativa i amb una administració propera”, en el que el paper del tercer sector 
ambiental té un paper fonamental en la promoció de la participació dels agents socials 
en la presa de decisions ambientals (Generalitat de Catalunya, 2010).  
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través del Pla de suport al tercer sector 
ambiental de Catalunya (2011-2014), es va plantejar la necessitat de potenciar el treball 
conjunt de les administracions públiques i el tercer sector per tal d’aprofitar el seu 
potencial a l’hora de transmetre a la societat els valors de la sostenibilitat i els seus 
coneixements de la problemàtica ambiental en el territori. El Pla de suport pretén 
aprofundir en la implicació del tercer sector ambiental en la planificació i gestió de les 
polítiques ambientals públiques i, per aquest motiu, va considerar fonamental el seu 
enfortiment i donar-li més cohesió per afavorir la seva representativitat social 
(Departament de Territori i Sostenibilitat, 2011b). El procés d’elaboració del Pla es 
desenvolupa mitjançant un procés participatiu en el que hi formen part els professionals 
i voluntaris de les entitats del tercer sector ambiental i els representants dels agents 
socials i econòmics relacionats amb el medi ambient que elaboren una sèrie de línies 
                                                 
817 Observatori del Tercer Sector. Fòrum del Tercer Sector Ambiental de Catalunya:  
www.observatoritercersector.org/pdf/publicacions/2009_11_forum_ambiental_2.pdf  
(consultat 30/06/2012).  
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d’actuació, mesures i accions que, en l’àmbit de la seva relació amb les polítiques 
públiques ambientals promouen la necessitat d’establir mecanismes per garantir la 
participació i la representativitat del tercer sector ambiental en les institucions i 
polítiques públiques en la presa de decisions,818 afavorir la construcció d’un model 
relacional més fort entre les entitats i els agents i actors socials potenciant-ne el treball 
col·laboratiu mutu, i millorar la qualitat i incidència dels projectes i actuacions 
ambientals del sector i de la seva contribució a les polítiques ambientals (Departament 
de Territori i Sostenibilitat, 2011b).  
 
6.4.4 La cooperació al desenvolupament i la seva relació amb la cohesió social 
 
6.4.4.1 Les polítiques de cooperació al desenvolupament des de la perspectiva local 
 
Un altre dels aspectes relacionats amb la sostenibilitat i la cohesió social que s’ha 
desenvolupat des de la Diputació de Barcelona és el de la cooperació al 
desenvolupament. Els objectius de la política de cooperació al desenvolupament de la 
Diputació de Barcelona819 són: la promoció de la política de cooperació en l’àmbit local, 
la sensibilització de la ciutadania sobre les causes de la desigualtats en el 
desenvolupament i el foment del municipalisme i el desenvolupament local en els 
països en vies de desenvolupament. Els instruments que permeten el desenvolupament 
de les polítiques de la solidaritat i cooperació són la Xarxa Barcelona Municipis per a la 
Cooperació al Desenvolupament (XBMCD),820 l’espai de concertació821 i la cooperació 
directa.822  
 
Segons el Gabinet de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona (2004), els 
principis que regulen la política de cooperació internacional de la Diputació de 
Barcelona es centren en la percepció de que les causes del desenvolupament són 
d’origen estructural i polític i que la seva solució s’ha d’orientar a l’actuació sobre les 
causes, fet que implica que s’ha de potenciar la voluntat de concertació entre les 
institucions locals i la ciutadania. L’objectiu de la política de cooperació de la Diputació 
de Barcelona es fonamenta en dos eixos d’actuació clau: la necessitat d’una resposta 
global als problemes de desigualtat en els països en vies de desenvolupament i la 
                                                 
818 El Pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya 2011-2014 fa especial èmfasi al foment de la 
participació de les entitats en plans locals de sostenibilitat mitjançant l’increment de la seva presencia en 
tots aquells espais de consulta i participació de les administracions locals en què, per les seves funcions i 
objectius, es consideri important l’opinió del sector ambiental i, especialment, en els plans de 
sostenibilitat i A21L (Departament de Territori i Sostenibilitat, 2011b).  
819 Diputació de Barcelona. Cooperació al desenvolupament de la Diputació de Barcelona:  
www.diba.es/web/ri/cooperacio_desenvolupament (consultat 26/06/2012).  
820 La XBMCD facilita als ajuntaments una sèrie de serveis que parteixen del principi de que la 
cooperació ha de ser una política pública integrada en el conjunt de l’acció municipal: espai d’intercanvi 
d’experiències i coneixements; punt d’informació, formació i debat; mecanismes de suport tècnic i 
econòmic per les accions de cooperació internacionals de les entitats locals: 
www.diba.es/web/ri/cd/xbms/default (consultat 26/06/2012).  
821 L’Espai de concertació de la Diputació de Barcelona és un punt de trobada de les organitzacions 
socials locals en el que es facilita el seu treball coordinat en l’àmbit de la sensibilització i l’educació per 
al desenvolupament amb l’objectiu de fer possible els canvis socials, polítics i econòmics per afavorir 
unes noves relacions més justes i equilibrades entre els països: www.diba.es/web/ri/cd/ec/default 
(consultat 26/06/2012).  
822 La Diputació de Barcelona a través de la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals, promou 
convenis bilaterals de col·laboració als governs locals dels països en vies de desenvolupament mitjançant 
projectes de suport al municipalisme, la descentralització i el desenvolupament local: 
 www.diba.es/web/ri/cooperacio_directa (consultat 26/06/2012).  
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importància de l’àmbit local com a lloc on es pot generar aquesta resposta que permeti 
desenvolupar un model alternatiu a la cooperació basada en la construcció d’una 
alternativa solidària a les societats dels països desenvolupats (Gabinet de Relacions 
Internacionals de la Diputació de Barcelona, 2004).  
 
El nou model de cooperació internacional promogut per la Diputació de Barcelona el 
paper dels ajuntaments s’ha d’implementar des del mateix àmbit local mitjançant una 
revisió de les actuals polítiques socials integrant la solidaritat internacional des d’una 
perspectiva transversal: foment d’una reflexió crítica sobre els elements d’exclusió i 
violència social que impedeixen la realització d’una societat solidària al Nord i activitats 
de denúncia i pressió pública sobre temes relacionats amb el desenvolupament i la 
solidaritat (Gabinet de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, 2004).  
 
Des de la perspectiva ambiental, els projectes desenvolupats per la Diputació de 
Barcelona s’han centrat en la potenciació de la democràcia local, l’enfortiment 
institucional i l’ordenament territorial local i la descentralització de les polítiques 
públiques. Aquest concepte de cooperació es fonamenta en els principis que recullen en 
gran part els principis de la sostenibilitat proposats pel moviment ecologista: un 
enfocament transversal de la problemàtica de la pobresa, que tingui en consideració els 
aspectes de gènere; un model de desenvolupament més sostenible, que assumeixi un 
equilibri entre els recursos naturals, les estructures disponibles i la tradició cultural del 
seu entorn; potenciació de la democratització de les estructures dels estats, tenint en 
compte la diversitat cultural; i un model de cooperació que desenvolupi projectes des 
del propi Sud, tenint en compte les seves necessitats concretes i on les funcions de les 
organitzacions de cooperació internacional siguin de facilitador dels instruments 
necessaris pel seu funcionament. 
 
L’augment de la sensibilitat de la ciutadania en el recolzament a les iniciatives de 
cooperació internacional queda palès a les A21L a través de la constatació de que 
l’augment desproporcionat del consum en els països més desenvolupats ha causat el 
deteriorament ambiental dels països menys desenvolupats i la pèrdua del seu patrimoni 
natural i, al mateix temps, l’agreujament de les seves condicions de vida de la seva 
població (Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, 2001). En el cas de 
l’A21L de Barcelona es recull la necessitat d’aplicar els principis de la sostenibilitat 
relacionats amb l’ajut als països en vies de desenvolupament, proporcionant els ajuts 
financers necessaris per satisfer les seves necessitats tant en l’àmbit de l’educació, 
sanitat i medi ambient, així com afavorint l’exportació dels seus productes mitjançant la 
potenciació del comerç just. A l’objectiu 10 del “Compromís ciutadà per la 
sostenibilitat” (“Reduir l’impacte de la ciutat sobre el planeta i promoure la cooperació 
internacional”) de l’A21L de Barcelona (Consell Municipal de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, 2002b), es plantegen una sèrie de línies d’acció que pretenen reduir 
l’impacte ambiental del model productiu i econòmic dels països desenvolupats sobre el 
planeta i assumir la responsabilitat dels efectes socials que ocasionen les seves 
polítiques comercials. Els principals àmbits d’actuació d’aquest objectiu 10 de l’A21L 
de Barcelona estan directament relacionats amb la reducció de la contaminació i 
potenciar els projectes de cooperació internacional (Consell Municipal de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, 2002b): 
 

- Reduir l’impacte ambiental sobre el planeta que ocasionen els projectes 
urbanístics i d’obres públiques. 
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- Reduir els efectes ambientals negatius de la contaminació de les masses 
d’aigües continentals i litorals. 

- Eliminar i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i de metà a 
l’atmosfera. 

- Augmentar i protegir els boscos del planeta a través de projectes de 
cooperació solidària, econòmica i tècnica. 

- Impulsar el comerç just per donar suport a les economies i al progrés social 
dels països menys desenvolupats a través de projectes que optimitzin els 
seus recursos naturals i potenciïn el seu desenvolupament sostenible. 

- Donar suport a les iniciatives de solidaritat i cooperació internacional que 
des de la ciutat de Barcelona ajudin als països que pateixen conflictes i 
situacions de crisi. 

- Desenvolupar programes i projectes que afavoreixin la cultura de la pau i la 
prevenció i resolució de conflictes.  

 
6.4.4.2 Les polítiques de cooperació al desenvolupament del DMAH  
 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge des de la seva creació va promoure 
projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit de la sostenibilitat i la 
conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat i del patrimoni natural. Els projectes de 
cooperació al desenvolupament impulsats pel DMAH fins el 2005 responien a les 
demandes esporàdiques i puntuals d’oportunitats sorgides a través dels contactes de les 
organitzacions de cooperació internacional que eren les encarregades de gestionar les 
necessitats d’intervenció que aquestes consideraven prioritàries (Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, 2008b). Els primers projectes de cooperació al desenvolupament 
del Departament de Medi Ambient responen als acords adoptats a la Cimera Mundial 
per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (Agenda 21, la Declaració de 
Rio sobre el medi ambient i el desenvolupament, el Conveni marc contra el canvi 
climàtic i el Conveni de la biodiversitat). Aquests primers projectes varen prioritzar els 
projectes de cooperació al desenvolupament a la conca mediterrània com per exemple la 
signatura d’un conveni de col·laboració el 1995 amb el WWF pel desenvolupament del 
Programa Acroos the Waters i ajuts per a les activitats de les ONG de l’àrea d’influència 
del programa, principalment les regions del sud i de l’est de la Mediterrània: Croàcia, 
Marroc i Turquia (Departament de Medi Ambient, 2003). Fins el 2005 els projectes de 
cooperació al desenvolupament del DMAH es caracteritzen per la seva falta de 
planificació i de programació a mitjà termini i es centren en projectes puntuals 
presentats per organitzacions de cooperació internacional a Amèrica del Sud com els 
que es van desenvolupar a Cuba entre el 2000 i el 2002 per a la realització de projectes 
de protecció de la qualitat de l’aire (amb el suport de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental), els projectes d’abastament i sanejament d’aigües a l’estat de Chiapas, a 
Mèxic, entre 2001 i 2004 (Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2005) i el suport 
al govern de Nicaragua entre 2002 i 2003 per l’intercanvi de coneixements científics en 
el camp de la meteorologia (Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2008b). 
 
A partir de 2005 es produeix un canvi de model de cooperació al desenvolupament del 
DMAH, recollint les indicacions de la declaració del Parlament Europeu de 2006 
Consens Europeu sobre el desenvolupament.823 Aquest nou enfocament de la política 
                                                 
823 La declaració El consens europeu sobre el desenvolupament va ser elaborada conjuntament pel 
Consell Europeu i els representants dels Governs dels Estats membres reunits en el si del Consell, del 
Parlament Europeu i de la Comissió sobre la política de desenvolupament de la UE. Els seus principals 
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del DMAH en matèria de cooperació al desenvolupament es caracteritza per: la 
progressiva incorporació d’activitats i projectes de les empreses públiques (ACA, ARC, 
ADIGSA, Servei Meteorològic de Catalunya i ATLL) i de la pròpia Direcció General de 
Polítiques Ambientals i Sostenibilitat; la implicació en els projectes de cooperació al 
desenvolupament de les ONG; la importància dels projectes cofinançats per altres 
institucions i administracions (l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
(ACCD), les administracions locals, l’Entitat Metropolitana de Barcelona, el Ministerio 
de Medio Ambiente, AECI, fundacions de promoció de la cooperació internacional en 
temes de medi ambient i la UE); i la diversificació d’àmbits temàtics, amb una reducció 
dels recursos destinats a la gestió, proveïment i sanejament d’aigües i l’augment 
significatiu dels serveis bàsics d’habitatge, el suport a la governabilitat i enfortiment de 
les capacitats institucionals, planificació territorial estratègica , la gestió dels recursos 
naturals i la gestió i tractament de residus (Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
2008b).  
 
El Pla de cooperació al desenvolupament del DMAH (2007-2010) incorpora els 
principis de recull la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al 
desenvolupament824 que es basaven en la necessitat de potenciar la col·laboració entre el 
sector públic i les organitzacions no lucratives; la transparència i la informació dels 
projectes de cooperació al desenvolupament; la incorporació dels processos de 
planificació, seguiment i avaluació de les accions; i la coordinació dels diversos 
organismes públics catalans amb les organitzacions, agències i organismes 
internacionals. Segons el Departament de Medi Ambient i Habitatge (2008b), el Pla 
Director de Cooperació al Desenvolupament (PDC) 2007-2010 estableix com a objectiu 
estratègic principal la sostenibilitat mediambiental i la incorporació de forma transversal 
la dimensió social (cultural i política), econòmica i ambiental a través de set grans 
àmbits d’actuació temàtics i un de transversal de cooperació al desenvolupament propis 
del Departament i de les seves empreses: 
 

- Gestió sostenible de les aigües continentals i marines. 
- Protecció i ús sostenible dels sòls i les terres. 
- Conservació i ús sostenible de la biodiversitat i del patrimoni natural. 
- Transformació dels recursos, la producció i el consum sostenible de béns i 

serveis. 
- Gestió sostenible de residus. 
- Mitigació i adaptació al canvi climàtic i protecció de la qualitat de l’aire. 
- Dret a l’habitatge.  

  
Els processos d’implementació, seguiment, control i avaluació del Pla implica la 
coordinació del DMAH amb l’ACCD i la Direcció General de Cooperació al 
Desenvolupament i Acció Humanitària i amb la resta de departaments i empreses 
                                                                                                                                               
objectius era l’eradicació de la pobresa a través de la integració de la sostenibilitat de forma transversal en 
les polítiques de cooperació al desenvolupament mitjançant l’acompliment dels Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni; eradicar la pobresa extrema i la fam; assolir l’ensenyament primari 
universal; promoure la igualtat de gènere i l’empoderament de la dona; reduir la mortalitat infantil; 
millorar la salut materna; combatre el VIH/SIDA, el paludisme i altres malalties; garantir la sostenibilitat 
del medi ambient; i construir una associació mundial pel desenvolupament: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:046:0001:0019:ES:PDF (consultat 
30/06/2012),  
824 Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament:  
www.gencat.cat/diari/3551/01361125.htm (consultat 30/06/2012).  
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públiques de la Generalitat de Catalunya. Les activitats de seguiment i avaluació al llarg 
del període establert en el Pla (2007-2010) s’han desenvolupat a través de la 
participació en el grup de treball d’elaboració de les directrius d’avaluació de la política 
de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya (Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, 2010). La major part de projectes que s’han portat a terme 
en coordinació amb l’ACCD i amb les ONG corresponen als àmbits temàtics de la 
gestió, l’abastament i el sanejament d’aigües, la construcció d’habitatge social, la gestió 
de residus i la governabilitat ambiental.  
 
6.5 LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I ELS CANVIS EN EL 
MODEL DE PRODUCCIÓ I CONSUM 
 
Els partits polítics i les institucions públiques han anat assumit en els seus programes i 
polítiques ambientals moltes de les propostes aportades pel moviment ecologista. Però 
ho ha fet de forma parcial, deixant de banda els aspectes més reivindicatius com el de 
debatre fins a quin punt el sistema polític està disposat a assumir les propostes 
ecologistes que inclouen un canvi en profunditat dels models econòmics i de producció 
actuals mitjançant la incorporació de les propostes de consum responsable i ecològic, 
que implicarien un canvi del sistema econòmic actual (simplicitat voluntària) i la 
reducció del consum.  
 
Des dels administracions públiques de Catalunya aquesta incorporació d’un model 
veritablement sostenible del sistema de producció de consum ha estat un dels punts que 
menys s’han aplicat a les seves polítiques ambientals. Tal i com hem pogut comprovar 
en els anteriors apartats s’ha apostat per un model de sostenibilitat ambiental més 
orientada a l’aplicació de mesures correctores de les disfuncions del sistema i, com a 
màxim, a integrar de forma puntual i transversal propostes orientades a afavorir un 
limitat canvi en el model de consum mitjançant el foment del comerç just i de la defensa 
dels consumidors. El model de sostenibilitat desenvolupat per la UE i que ha s’ha 
aplicat a Catalunya ha tingut un especial èmfasi en comptabilitzar el creixement 
econòmic amb les polítiques ambientals, considerant el medi ambient com un factor 
més de creixement tant econòmic com de generació de nous nínxols d’ocupació.  
 
6.5.1 Consum responsable i administracions públiques 
 
6.5.1.1 El consum responsable des de la perspectiva local 
 
La Diputació de Barcelona, en la línia de les recomanacions plantejades en l’àmbit del 
Programa de la Comissió Europea “Actors No Estatals i Autoritats Local en 
Desenvolupament (2007-2013)”,825 que té com a propòsit general la reducció de la 
pobresa en el context del desenvolupament sostenible, ha impulsat a través del Servei de 
Suport a les Polítiques de Consum826 polítiques públiques de defensa dels drets dels 
consumidors en l’àmbit de la promoció d’actituds de consum responsable mitjançant 
l’organització d’activitats educatives principalment orientades al públic infantil i 
                                                 
825 Europeid Co-Operation Office. Programa temático agentes no estatales y autoridades locales en el 
desarrollo: 
www.guiafc.com/temas/cooperacion-descentralizada-y-ongs/item/187-programa-tem%C3%A1tico-
agentes-no-estatales-y-autoridades-locales-en-el-desarrollo.html (consultat 30/06/2012).  
826 Diputació de Barcelona. Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona:  
www.diba.es/web/consum/presentacio (consultat 30/06/2012).  
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juvenil. Els principis de la promoció del comerç just en l’àmbit local es basa en la 
Resolució del Parlament Europeu sobre comerç just i desenvolupament a6-0207/2006827 
que regula els principis, criteris, estàndards i efectes del comerç just com a mesura per 
fomentar el desenvolupament sostenible i per facilitar la millora dels nivells socials i 
ambientals dels països productors mitjançant activitats de sensibilització, suport 
financer i convenis de cooperació directa (Oficina Europea de la Organización Mundial 
de Comercio Justo WFTO Europa, 2011). Un altre instrument que ha servir per 
desenvolupar programes transversals per promoure actituds de consum responsable i la 
participació dels consumidors és la Xarxa Local de Consum, de la que hi formen part la 
majoria d’ajuntaments que pertanyen a la província de Barcelona i que sorgeix davant la 
necessitat de coordinar les activitats i polítiques relacionades en l’àmbit del consum que 
es desenvolupen a nivell local (Diputació de Barcelona, 2010c).  
 
Les administracions públiques estan promovent el comerç just en el seu model de 
compres públiques amb l’objectiu de donar una més gran importància als seus criteris 
de gestió ètics, ambientals i socials. Aquest concepte de “Compra Pública Responsable” 
representa el compromís de les institucions públiques amb els productors i altres actors 
econòmics per assolir els acords de les convencions internacionals i els estàndards sobre 
condicions laborals dignes, salaris mínims, els drets dels treballadors i la lluita contra 
l’explotació laboral infantil (SETEM, 2009). La progressiva introducció dels principis 
ètics, socials i mediambientals en el sector públic de Catalunya s’ha potenciat amb la 
creació de la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica (XCPE),828 un instrument que 
pretén promoure els criteris ètics i socials en el consum de les administracions locals 
amb els principis dels serveis públics. SETEM-Catalunya dinamitza aquesta xarxa de la 
que hi formen part la Generalitat de Catalunya (Agència Catalana de Consum (ACC) i 
l’ACCD), la Diputació de Barcelona, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
(FCCD) i 9 ajuntaments (Barcelona, Badalona, Sant Quirze del Vallès, Girona, 
Manresa, Vilassar de Dalt, Mataró, Vilanova i la Geltrú i Sant Adrià de Besòs). Les 
activitats de bones pràctiques que es promouen des dels les administracions públiques 
han estat orientades als següents àmbits: introducció de productes de comerç just a les 
màquines automàtiques de venda de productes de consum, compra de material tèxtil 
pels treballadors municipals, contractes de treball amb criteris d’integració social i 
ambiental de persones en situació de risc i exclusió social, contractació de mobiliari 
amb criteris de respecte al medi ambient, contractació de serveis de càtering prioritzant 
a les empreses vinculades a l’economia social, contractes de materials de neteja que 
acompleixen els criteris ecològics... (SETEM, 2009).  
 
L’A21L de Barcelona planteja en el seu objectiu 10 “Reduir l’impacte de la ciutat sobre 
el planeta i promoure la cooperació internacional” la necessitat de reflexionar sobre les 
repercussions ambientals i socials que el model productiu i de consum actual ocasiona 
arreu del planeta. Segons el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat (2001), 
s’ha de garantir que les polítiques comercials i ambientals haurien de donar suport a les 
economies locals dels països en vies de desenvolupament a través de la potenciació del 
consum responsable amb l’objectiu d’afavorir la integració a escala global de les seves 
economies. Tal i com plantegen Ecologistes en Acció Catalunya (2004), el model de 
consumisme que s’ha desenvolupat a la ciutat de Barcelona ha provocat la 
                                                 
827 Resolución del Parlamento Europeo sobre Comercio Justo y Desarrollo A6-0207/2006: 
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2006-
0320+0+DOC+PDF+V0//ES (consultat 30/06/2012).  
828 XCPE: http://comprapublica.wordpress.com/ (consultat 30/06/2012).  
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insostenibilitat tant a nivell urbanístic com de la forma de distribució, controlada per les 
grans cadenes europees que prioritzen els transport de productes de llarga distància 
contribuint a la creació de grans infraestructures de comunicació i d’emmagatzemen i 
que, al mateix temps afavoreixen l’hiperconsum socialment i ecològicament 
irresponsables. Per aquest motiu es planteja des de l’ecologisme impulsar un tipus de 
consum crític i responsable que opti per productes ecològics i de proximitat que 
provoquin el menor impacte ambiental i que prioritzin el comerç just, les cooperatives 
de consum, les xarxes d’intercanvis de béns i de serveis no mercantilitzats. La línia 
d’acció 8 de l’A21L de Barcelona recull aquesta problemàtica i pretén aconseguir la 
potenciació de les economies dels països menys desenvolupats proposant un nou 
plantejament del model de comerç internacional: 
 

“Impulsar el comerç just per donar suport a les economies i al progrés social 
dels països menys desenvolupats, al bon ús dels seus recursos naturals i al 
seu desenvolupament sostenible. Participar en estratègies que facin més 
justes les normes que regeixen el comerç internacional” (Consell Municipal 
de Medi Ambient i Sostenibilitat, 2002b:25). 

 
6.5.1.2 Consum responsable i les polítiques ambientals de la Generalitat de Catalunya 
 
Els criteris que s’han tingut en compte en el desenvolupament de les iniciatives de 
foment del consum responsable per part de la Generalitat de Catalunya coincideixen 
amb algunes de les que es plantegen des del moviment ecologista: un model de consum 
amb previsió de planificació de les despeses, amb la incorporació de criteris solidaris 
(productes de comerç just, i recolzament de projectes relacionats amb empreses 
d’inserció o centres especials de treball), criteris sostenibles o ecològics, i prioritzar els 
productes de temporada o proximitat.829  
 
El recolzament per part de la Generalitat de Catalunya al comerç just es va consolidar el 
2005, a partir de la seva adhesió a la XCPE i la posterior signatura d’un conveni de 
col·laboració amb el SETEM amb l’objectiu de desenvolupar una estratègia conjunta de 
sensibilització a la ciutadania (Agència Catalana del Consum, 2007). Actualment són 
l’ACCD i l’ACC els organismes responsables de l’assumpció dels objectius del comerç 
just com a mecanisme per reduir la pobresa i fomentar el desenvolupament sostenible 
(en el cas de l’ACCD) i de la sensibilització de la infància i l’adolescència en matèria de 
consum responsable i comerç just (en el cas de l’ACC).  
 
L’ACC estableix uns criteris de foment del comerç just830 que inclouen la incorporació 
de valors ètics, socials i ecològics en els processos d’assessorament als consumidors en 
la seva decisió de compra d’un determinat producte: oferir més oportunitats als petits 
productors dels països en desenvolupament amb l’objectiu d’aconseguir una més gran 
equitat entre el Nord i el Sud, eradicar la pobresa, protegir els drets humans, i fomentar 
el desenvolupament humà; tenir en compte els criteris ètics, socials i mediambientals 
                                                 
829 Generalitat de Catalunya. Iniciatives de foment del consum responsable:  
http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat/menuitem.972968cbc4f340af851cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=e4
a8a63eecd96210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e4a8a63eecd96210VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (consultat 01/07/2012).  
830 Generalitat de Catalunya. Criteris de foment del comerç just: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat/menuitem.2d8dd6e300f90d2e851cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=c
430bcc73e455210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c430bcc73e455210VgnVCM10000
00b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (consultat 01/07/2012).  
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per tal de contribuir al desenvolupament sostenible i protegir els recursos naturals i el 
medi ambient; fer desaparèixer l’explotació infantil; i contribuir a la solidaritat i la 
igualtat social i econòmica.  
 
Des de la perspectiva ambiental i amb l’objectiu de reduir l’impacte que els productes i 
serveis ocasionen en els ecosistemes, des de la Generalitat de Catalunya s’han 
incorporat una sèrie de criteris de consum ecològic831 que es consideren imprescindibles 
incorporar en les polítiques de sensibilització a la ciutadania: prioritzar la compra de 
productes i serveis que incorporen una sèrie de requisits de fabricació que eviten la 
degradació del medi ambient, substitució de productes contaminants per altres de 
naturals o biodegradables, selecció de productes de llarga duració, rebutjar productes 
que dificulten el seu reciclat o que tenen entre els seus components substàncies 
perilloses o altament contaminants i escollir productes que redueixen el consum 
d’energia o d’aigua durant el seu ús. Per afavorir aquest procés d’assessorament al 
consumidor al llarg del seu procés de decisió de compra un dels elements que es fan 
servir des de les empreses i que estan avalats per les institucions públiques són les 
etiquetes ecològiques, sistemes voluntaris que identifiquen i certifiquen que un 
determinat producte o servei tenen un determinat impacte sobre el medi: distintiu de 
garantia de qualitat ambiental, etiqueta ecològica de la UE (Ecolabel), certificat de 
productes de fusta, sistema de control CE d’agricultura ecològica... 
 
El consum de proximitat832 permet una elevada reducció de l’impacte en el medi 
ambient de l’agricultura ja que potencia la producció de productes conreats en l’entorn 
més proper i amb criteris ecològics. Al mateix temps indica més informació sobre les 
característiques del producte, el seu origen, mètodes d’elaboració, canals de 
distribució... Facilita la creació de circuits més curts de comercialització que 
afavoreixen el reequilibri en la relació entre les grans ciutats i les zones rurals 
periurbanes, i garanteixen el manteniment de les identitats paisatgístiques del 
territori.833 L’ACC estableix en els seus mecanismes d’assessorament al consumidor les 
avantatges que la compra de proximitat significa pel medi ambient: exerceix un consum 
mediambiental més sostenible, en reduir els costos energètics del transport dels 
productes procedents d’altres zones més allunyades; contribueix al manteniment de 
petites explotacions familiars, agràries i ramaderes a les zones rurals i forestals, que 
eviten el seu abandonament; i afavoreix la conservació d’espècies agroalimentàries 
autòctones en perill de desaparició.  
 
Les administracions públiques han anat incorporant de forma progressiva en seu model 
de gestió la RSC o RSE amb l’objectiu de generar canvis en els comportaments 
empresarials i de la ciutadania tant des de la perspectiva de la sensibilització com del 
seu paper com a consumidor, donat el seu important volum de compres i contractacions 

                                                 
831 Generalitat de Catalunya. Consum ecològic: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat/menuitem.2d8dd6e300f90d2e851cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=1
c10bcc73e455210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1c10bcc73e455210VgnVCM10000
00b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (consultat 01/07/2012).  
832 Generalitat de Catalunya. Consum de proximitat:  
http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat/menuitem.2d8dd6e300f90d2e851cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=0
56dd062bdd96210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=056dd062bdd96210VgnVCM1000
008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (consultat 01/07/2012).  
833 Generalitat de Catalunya. Projecte Rururbal: 
http://www20.gencat.cat/docs/rscat/03%20%20Ambit%20Persones/Documents/Arxius/Projecte%20Ruru
rbal.pdf (consultat 01/07/2012).  
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públiques (Confederación Española de Cooperativas de Consumidores i Usuarios, 
2006). En aquesta línia, la Generalitat de Catalunya conjuntament amb les 
organitzacions empresarials i sindicals més representatives (Foment del Treball, 
PIMEC, CCOO i UGT) en el marc del Consell de Relacions Laborals, ha creat el portal 
RScat834 amb l’objectiu de fomentar la cultura i els valors de la responsabilitat social a 
les empreses i organitzacions principalment en la gestió socialment responsable amb les 
persones i el medi ambient, potenciar el desenvolupament sostenible a les empreses, 
així com difondre i facilitar el consum responsable a la ciutadania. Entre els seus 
principis s’inclouen els de la sostenibilitat ambiental i energètica que a mitjà i llarg 
termini haurien d’impulsar un nou model productiu basat en l’economia del 
coneixement i la globalització. De forma transversal s’incorpora la transformació del 
model de competitivitat actual, ja comentat en anteriors apartats, per desenvolupar, sota 
els paràmetres de la sostenibilitat, una economia catalana més internacionalitzada que 
col·labori en el seu creixement en un context de globalització de les empreses, tal i com 
s’apunta en la definició de la seva missió: 
 

“Enfortir el lligam entre els processos de creació de valor econòmic i valor 
mediambiental i social, impulsant i consolidant la competitivitat responsable 
i sostenible, comptant amb tots els grups d’interès, amb l’objectiu de 
disposar d’una cultura i uns models de gestió orientats cada cop més a 
l’excel·lència social i a la competitivitat sostenible”835  

 
6.5.2 Administracions públiques i canvi de model productiu: perspectives de futur 
 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, la política ambiental de la Generalitat de 
Catalunya s’ha caracteritzat per intentar integrar els objectius de creixement econòmic i 
de millora de la competitivitat industrial i empresarial amb els objectius de protecció del 
medi ambient i l’aplicació dels principis sostenibilistes. Malgrat les millores 
aconseguides en molts aspectes, l’aposta per un model que, segons Torres (2012), es 
col·lapsa perquè supera els límits de la sostenibilitat global. Segons aquest autor, el 
model de producció i consum insostenible actual té una influència directa sobre les 
crisis que afecten al medi: energètica, alimentària, climàtica, hídrica i ecosistèmica. Des 
de la Generalitat de Catalunya, seguint les indicacions del Consell Europeu, s’ha 
intentat aplicar una política de desenvolupament sostenible que té com a objectius 
principals la promoció d’hàbits de producció i consum sostenibles i l’aplicació de 
sistemes de producció sostenible. En la pràctica a Catalunya s’ha consolidat un estil de 
vida consumista que ha dificultat l’aplicació de les propostes que des del moviment 
ecologista s’han plantejat per canviar l’actual model producció i consum. Des de 
l’administració pública i les empreses s’ha considerat la sostenibilitat com una 
oportunitat d’innovació i competitivitat, un dels factors estratègics de l’economia 
europea i catalana (Llebot i Cañellas, 2012).  
 

                                                 
834 Generalitat de Catalunya. Rscat: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat/menuitem.2d8dd6e300f90d2e851cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=4
2e9bcc73e455210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=42e9bcc73e455210VgnVCM10000
00b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (consultat 01/07/2012).  
835 Generalitat de Catalunya. RScat Missió, visió i principis:  
http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat/menuitem.2d8dd6e300f90d2e851cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=8
8747c20eed58210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=88747c20eed58210VgnVCM10000
08d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (consultat 01/07/2012).  
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El Pla de Govern 2011-2014 de la Generalitat de Catalunya836 en el seu eix 1 
“Economia i sectors productius”, planteja entre les seves mesures estratègiques la 
realització d’un pla d’acció per impulsar l’economia verda a Catalunya que, amb la 
coordinació del Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament d’Economia i 
Coneixement i el Departament d’empresa i Ocupació, hauria d’afavorir la competitivitat 
de l’economia catalana mitjançant el recolzament dels nous sectors emergents: mobilitat 
sostenible, els serveis energètics i ambientals, la construcció sostenible, la gestió dels 
residus i de l’aigua, la política d’eco-disseny de productes l l’agricultura ecològica, 
l’ecoturisme, la conservació d’espais naturals i del paisatge, la gestió forestal... L’aposta 
per aquest model d’economia verda es planteja des de la perspectiva d’afavorir la 
iniciativa privada a través de que les petites i mitjanes empreses siguin les que donin 
resposta a les necessitats d’aquests nous sectors emergents, així com en la que la 
iniciativa privada sigui la que gestioni els espais naturals protegits per treure’n un 
rendiment econòmic. L’eix 6 “Política territorial i sostenibilitat ambiental” del Pla de 
Govern 2001-2014 de la Generalitat de Catalunya recull una sèrie de propostes per 
assolir un model de país sostenible ambientalment i equilibrat territorialment que faciliti 
les oportunitats de desenvolupament econòmic, una gestió adequada dels recursos 
naturals i la priorització d’unes infraestructures sostenibles que han de generar cohesió, 
competitivitat i desenvolupament econòmic.  
 
En conjunt el Pla de Govern 2001-2014 de la Generalitat de Catalunya és un model 
continuista en l’àmbit mediambiental que pretén millorar el posicionament de l’empresa 
i la indústria de Catalunya en un context de competència global, incrementar el volum 
de les exportacions i la presencia en nous mercats i en el que la millora de les 
oportunitats de desenvolupament econòmic s’han d’integrar amb en els principis de la 
sostenibilitat de forma transversal. Tal i com es pot apreciar en les memòries dels 
programes dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012837, en l’àmbit de 
Territori i Sostenibilitat, les polítiques de sostenibilitat s’adrecen amb especial 
incidència en les empreses, els sectors productius i les administracions des d’una doble 
perspectiva: una perspectiva proactiva, que inclou la formulació i la implementació de 
polítiques per fomentar comportaments sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, 
i una perspectiva reactiva, que inclou la formulació i implementació de polítiques per 
pal·liar els efectes de l’activitat humana al medi ambient.  
 
Aquesta aposta de la Generalitat de Catalunya per l’economia verda no planteja de 
forma implícita un canvi de model productiu cap a un nou sistema econòmic basat en 
els plantejaments del moviment ecologista. Tal i com planteja Renner (2012), no s’ha 
resolt la comptabilitat entre l’economia verda i el creixement econòmic. Segons aquest 
autor, per aconseguir una economia verda no és suficient amb l’aplicació de mesures i la 
destinació d’una part dels incentius econòmics al recolzament de les energies 
renovables i a d’altres tecnologies d’eficiència energètica que poden solucionar alguns 
dels problemes ambientals als que s’enfronta el planeta, s’ha d’apostar per un 
desacoblament entre el rendiment econòmic i consum de materials que implicaria la 
realització de canvis socials, polítics i culturals que afavoririen una distribució més 
equitativa dels recursos i de la riquesa. Per Naredo i Gómez-Baggethun (2012), 
l’economia verda sintetitza, de forma continuista, els principals elements 
                                                 
836 Generalitat de Catalunya. Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 2011-2014: 
www.gencat.cat/pladegovern/cat/2011_2014/PdG_2011_2014.pdf (consultat 02/07/2012).  
837 Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012. Memòries de programes: 
http:/www15.gencat.cat/ecofin_wpres12/pdf/VOL_P_MEM.pdf (consultat 02/7/2012).  
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macroeconòmics del desenvolupament sostenible i els arguments utilitzats pels 
defensors del creixement il·limitat que tenen com a argument de modernitat i progrés el 
desenvolupament econòmic industrialista. Per al moviment ecologista l’economia verda 
s’ha de basar en un canvi de mentalitat respecte al model de consum actual i la 
superació de l’actual model de creixement sorgit de la Revolució Industrial i que ha 
consolidat un procés de globalització econòmica caracteritzada per la desregulació i la 
privatització que han arrelat uns comportaments i polítiques insostenibles: 
 

“És necessari que la classe consumidora del món redueixi el seu consum 
excessiu, defugint l’acumulació de productes efímers i febles que van a 
parar a l’abocador amb rapidesa creixent. Reduir la seva demanda de 
recursos permetrà alliberar l’espai ecològic necessari per a que la població 
pobre pugui fugir a les privacions derivades de la seva falta de consum. I 
tenint en compte que el consum excessiu comporta una epidèmia d’obesitat, 
aïllament social, contaminació atmosfèrica i moltes altres malalties socials, 
reduir-lo significaria així mateix importants repercussions positives pel 
benestar de la classe consumidora” (Renner, 2012:43-44).  

 
6.6 RESUM 
 
La influència de la UE i dels tractats i convenis internacionals en la política 
ambiental a Catalunya 
La implementació i l’acompliment de la legislació europea i dels diferents Plans 
d’Acció de la UE en Matèria de Medi Ambient i l’adhesió als tractats i convenis que 
sorgien de les cimeres internacionals que des d’una perspectiva global han tractat la 
problemàtica ambiental (Rio de Janeiro, Johannesburg, Kyoto...) ha estat un dels eixos 
vertebradors de la política ambiental de la Generalitat de Catalunya. La voluntat dels 
diversos governs de la Generalitat de Catalunya per adaptar-se al context internacional 
ha provocat que des de la creació del Departament de Medi Ambient (1991) l’estructura 
organitzativa dels organismes que assumien la responsabilitat d’implementar les 
polítiques ambientals hagi tingut diversos canvis de funcions i denominacions. El 2003 
amb el canvi de Govern de la Generalitat el Departament de Medi Ambient es denomina 
Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH). El darrer canvi en l’estructura 
organitzativa dels organismes que gestionen les polítiques ambientals a Catalunya es va 
produir en 2010 quan el nou Govern de la Generalitat decideix la dissolució del DMAH 
i l’assignació de les polítiques ambientals a d’altres departaments.  
 
El desenvolupament sostenible ha estat un element clau per fomentar el seu creixement 
econòmic i reforçar la seva convergència amb la resta de la UE. La millora de les 
condicions de competitivitat de l’economia catalana ha tingut 4 grans línies d’actuació: 
suport a la iniciativa empresarial mitjançant l’increment de la inversió en R+I+D i la 
utilització de les noves tecnologies, la potenciació de les energies renovables, millorar 
l’accessibilitat i la connectivitat de les seves xarxes de transport i comunicacions com 
element clau pel seu creixement econòmic i impulsar el desenvolupament local i urbà. 
Aquest model de creixement provocaria una sèrie d’impactes negatius sobre el medi 
(hidrologia, vegetació, fauna paisatge, espais naturals, increment dels residus i del 
consum d’energia...) que havien de ser minimitzades mitjançant mesures correctores.  
 
Aquesta aposta per un model econòmic que integra la sostenibilitat amb el creixement 
econòmic implicarà el desenvolupament de polítiques orientades a potenciar el sector 
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empresarial del medi ambient que hauria de ser un dels motors del desenvolupament 
econòmic en els propers anys, tal i com s’ha desenvolupat a països com França i 
Alemanya, principalment en els àmbits de la gestió de residus industrials, residus 
municipals, enginyeria i consultoria i aigua. En la pràctica significaria la generació de 
noves activitats i l’ampliació de moltes de les ja existents a través de les següents 
activitats: creació de noves infraestructures ambientals (depuradores, dessalinitzadores, 
ecoparcs, plantes de tractaments de purins...), gestió concessional d’aquestes noves 
estructures a càrrec del sector privat (principalment en la gestió de l’aigua i dels residus 
domèstics) i la transformació d’activitats clàssiques (a través de la modernització del 
sector del reciclatge per donar resposta a les noves necessitats ambientals). Aquest 
potencial de creixement econòmic del sector empresarial ambiental s’hauria de 
concretar en l’elaboració de nous productes i processos en els nous sectors ambientals, 
relacionats amb les noves fonts d’energia, eòlica, solar o biodiesel, que significarien 
l’aparició d’empreses dedicades a la enginyeria, fabricació, muntatge i gestió de les 
noves activitats.  
 
El moviment ecologista ha denunciat la influència que el model econòmic i industrial ha 
tingut en el desenvolupament de les polítiques ambientals intentant fer compatible en 
creixement econòmic d’un model basat en la indústria sense establir mesures concretes 
de regulació de la demanda d’energia i de transport, així com de control de la producció 
de residus perillosos i altament contaminants, limitant-se a aplicar mesures basades en 
els principis de “qui contamina paga”, de subsidiarietat i de prevenció i de rendibilitat i 
eficàcia. Aquesta oposició a aquest model de creixement sostenible que s’ha integrat de 
forma transversal a la majoria de polítiques econòmiques i socials dels diversos 
departaments de la Generalitat de Catalunya ha estat una de les principals causes del 
creixement de la conflictivitat ambiental a Catalunya a partir de principis del segle XXI. 
Unes mobilitzacions en la que es reclamava per part de les organitzacions ecologistes la 
necessitat de promoure un canvi de model econòmic i polític i donar resposta als greus 
efectes que la política ambiental del Departament de Medi Ambient havia provocat 
sobre el medi.  
 
L’entrada al Govern de la Generalitat d’IC-EUiA va significar una reestructuració del 
Departament de Medi Ambient que es va concretar a través de la incorporació de les 
polítiques d’habitatge a les de medi ambient i l’assumpció d’un paper més actiu del 
Departament en les competències sobre la qualitat i planificació ambiental, aigua, 
boscos, biodiversitat i protecció del medi natural, residus, energies renovables... en la 
línia del Sisè Programa d’Acció de la Unió Europea en Matèria de Medi Ambient 
(2001-2010), així com una impuls de la participació ciutadana en els processos de presa 
de decisions en les polítiques de medi ambient. La política ambiental es va 
desenvolupar de forma transversal a través de quatre departaments (DMAH, Política 
Territorial i Obres Públiques, Agricultura, Ramaderia i Pesca i Relacions Institucionals). 
Malgrat les expectatives generades pel nou model de gestió ambiental, el moviment 
ecologista es va mobilitzar contra la política de medi ambient del DMAH (març de 
2009) amb l’objectiu de fer visibles els nombrosos conflictes ambientals al territori, fer 
front a les agressions contra el medi ambient i la salut i mostrar el seu rebuig al model 
socioeconòmic causant de la crisi ambiental que patia Catalunya i que afavoria els 
interessos de les grans corporacions privades.  
 
La decisió del Govern de la Generalitat de Catalunya sorgit de les eleccions al 
Parlament de Catalunya de 2010 de suprimir el Departament de Medi Ambient, 
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incorporant les seves competències al Departament d’Agricultura i al Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques va provocar la contestació del moviment 
ecologista a través d’una declaració signada per les principals organitzacions ecologistes 
i plataformes ciutadanes catalanes ja que, segons aquestes, significava un pas enrere en 
la gestió eficient de les polítiques ambientals i perdre competitivitat, qualitat i 
oportunitats de ser un país capdavanter en models de desenvolupament ambientals.  
 
Ecologia i nous sistemes de participació política a Catalunya 
La participació ciutadana és una de les principals aportacions del moviment ecologista 
per afavorir la implicació i la responsabilitat dels agents socials (ciutadans, universitats, 
empreses, organitzacions no lucratives, associacions de veïns, sindicats, partits 
polítics...) en la resolució dels problemes ambientals i en la planificació i aplicació de 
les polítiques ambientals. L’Agenda 21 Local (A21L) ha estat un dels instruments que 
més exemplifiquen aquest model participatiu en la presa de decisions ambientals. Els 
principis de sostenibilitat ecològica que es recullen a la Carta d’Aalborg i a l’Agenda 21 
es fonamenten en els conceptes plantejats des del moviment ecologista: la necessitat 
d’establir mesures de protecció sobre el medi, respectar els complexos elements que 
interactuen a la natura i establir mecanismes de presa de decisions en els que la 
ciutadania pugui formar part en la definició del model econòmic, social i ambiental 
desitjat.  
 
A Catalunya els principis que han tingut una especial importància en el 
desenvolupament de les A21L han estat els de prevenció, precaució, “qui contamina 
paga”, cooperació i treball en el marc dels ecosistemes. Des de la perspectiva de la presa 
de decisions participatives que s’impulsa des de les A21L els criteris bàsics que s’han 
implementat per aconseguir el màxim de consens possible entre la ciutadania han estat: 
democràcia participativa, subsidiarietat, responsabilitat, transparència i participació 
popular. Les accions prioritàries recullen en gran part algunes de les propostes 
plantejades des del moviment ecologista: models de consum més sostenibles, adopció 
de tecnologies ambientalment sostenibles, utilització més eficient de l’energia, lluita 
contra la contaminació, reducció dels residus, tractament i racionalització del consum de 
l’aigua, agricultura ecològica, reduir l’impacte del canvi climàtic, reducció de la pobresa 
i millora de la cohesió social i implicació de la ciutadania en la presa de decisions 
ambientals. El programa de l’Agenda 21, no obstant, pretén integrar aquestes propostes 
alternatives a les necessitats del mercat mitjançant el desenvolupament d’un model que 
faci possible el creixement econòmic amb criteris sostenibles i en les que les forces del 
mercat han de ser l’eix vertebrador per assolir els objectius de la sostenibilitat.  
 
La metodologia de l’A21L s’estructura en diverses fases de planificació, tal i com recull 
la Guia per a la Planificació de les A21L publicada pel Consell Internacional 
d’Iniciatives Ambientals Locals (ICLEI): suscitar el compromís de tots els integrants 
del col·lectiu implicat en la gestió del medi ambient (administracions públiques, 
empresaris, sindicats, associacions, universitats...), realitzar una diagnosi ambiental, 
definir els reptes i objectius de futur a partir de la diagnosi, elaborar propostes de 
mesures i accions concretes, aprovar el Pla d’Acció i definir un conjunt d’indicadors 
que ajudi a valorar els resultats de la implementació de les mesures previstes en el Pla 
d’Acció. A Catalunya s’han desenvolupat altres mecanismes de participació ciutadana 
que des dels governs locals han tingut com a objectiu facilitar la transició cap a un 
model de societat sostenible recollint les aportacions que des de la perspectiva vivencial 
i del coneixement de la realitat del seu entorn pot aportar la ciutadania: Consells 
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Municipals de Medi Ambient, Reglaments de participació ciutadana, Fòrums temàtics, 
Comissions de Treball, Reunions deliberatives, Nuclis d’Intervenció Participativa 
(NIP)...  
 

• El paper de les Diputacions en l’elaboració de les A21L 
 
Les A21L a Catalunya han tingut en les Diputacions l’element clau per la seva 
planificació i implementació. La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (1977) 
va ser l’organisme que va fer possible, mitjançant el suport als governs locals, la 
progressiva implementació de les A21L arreu del territori: recolzament tècnic als 
ajuntaments; facilitació de l’intercanvi d’experiències i de l’establiment de contactes 
sistemàtics entre els tècnics, polítics municipals i d’altres xarxes i organitzacions; 
organització de jornades i cursos de formació; finançament; contactes internacionals... 
En el cas de la Diputació de Barcelona es va promoure el disseny i l’aplicació d’una 
metodologia pròpia que es basava en el Programa d’auditories ambientals-Agendes 21 
Locals com a instrument fonamental de planificació i gestió del territori municipal i que 
tenia com a objectiu principal donar el suport necessari per iniciar els processos 
d’elaboració de les A21L. Aquesta metodologia es fonamentava en la implementació 
d’un pla d’acció local que incorporava un sistema d’indicadors que permetia avaluar la 
tendència del municipi cap a la sostenibilitat i es basaven en tres principis clau: el 
desenvolupament local havia de ser compatible amb la utilització sostenible dels 
recursos; considerar el municipi com un ecosistema en el que s’havien d’establir 
polítiques integrades que superessin els dèficits ambientals; i establir mecanismes de 
participació en tot el procés implicant-hi tots els sector socials i econòmics i a totes les 
administracions que intervenen en el territori municipal.  
 

• Agendes 21 supramunicipals 
 
La dificultat per implementar les A21L als municipis rurals, de gran extensió i poca 
població va promoure des de les diputacions el desenvolupament de les Agendes 21 
supramunicipals que,mitjançant una metodologia d’anàlisi del territori amb una 
perspectiva que superés els límits administratius municipals no deixés de banda les 
característiques pròpies de cada ajuntament. Van comptar amb la col·laboració, en 
alguns casos d’empreses privades de consultoria ambiental i d’universitats, en altres. 
Afavorirà la implementació d’un nou model de planificació ambiental del territori i 
comportarà la implementació de mecanismes de coordinació entre diverses 
administracions públiques i els organismes tècnics implicats en el desenvolupament de 
les Agendes 21 supramunicipals, com ara l’Oficina Tècnica del Canvi Climàtic, la 
Comissió Tècnica de Seguiment i els propis municipis. Es planteja la creació d’un marc 
supramunicipal de planificació i gestió ambiental que hauria de facilitar una major 
coherència i efectivitat de les problemàtiques ambientals del conjunt de municipis que 
hi formen part. Metodològicament es tracta d’implementar un sistema de diagnosi i 
implementació de polítiques de planificació ambiental en àmbits supramunicipals 
complexos com poden ser les comarques o els espais naturals en els que s’integren 
diversos municipis amb realitats diverses més enllà dels límits estrictament 
administratius i que faciliten la coordinació entre les entitats públiques i privades i les 
diverses administracions públiques que tenen competències d’actuació sobre el medi 
natural.  
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• L’A21L de Barcelona 

 
Una de les experiències d’A21L més significatives ha estat l’A21L de Barcelona. Un 
procés participatiu que s’ha caracteritzat per la gran diversitat de representants de 
l’àmbit social, empresarial, universitari, grups polítics i de les institucions públiques que 
hi ha format part amb l’objectiu de definir els principals reptes ambientals i socials de la 
ciutat. Una pluralitat que va ser possible, malgrat la dimensió i la complexitat de 
l’organització municipal de la ciutat, per la col·laboració entre els diversos agents 
socials implicats, el moviment ecologista i els partits polítics en el govern municipal a 
partir de 1995 (PSC, ERC i ICV), que van contribuir a desenvolupar un conjunt de 
compromisos i objectius compartits que es van concretar en el document final 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. El procés d’elaboració de l’A21L de 
Barcelona va afavorir la introducció de criteris de sostenibilitat en el conjunt dels 
serveis municipals, amb l’objectiu de potenciar la transversalitat ambiental en la resta de 
polítiques desenvolupades per l’Ajuntament de Barcelona: el progrés econòmic, la 
qualitat de vida i el desenvolupament sostenible i la cohesió social. Incorporava la 
necessitat de promoure activitats vinculades al coneixement, la recerca, les noves 
tecnologies, les activitats no contaminants i el medi ambient, la cultura, els serveis i 
atenció a les persones en situació de risc social, més zones verdes, potenciació del 
transport públic, mobilitat fluïda i sostenible, l’educació ambiental, el reciclatge, les 
energies renovables, i la regeneració i l’ús del front litoral i dels rius.  
 
L’A21L de Barcelona va començar en un procés d’informació i deliberació en el que hi 
van participar els agents socials implicats en el procés mitjançant el treball conjunt en 
13 grups de treballs temàtics. La dinàmica del procés d’informació i deliberació va 
finalitzar amb la redacció de l’esborrany del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. A 
partir de la redacció d’aquest document, es va iniciar la fase de concreció en la que 
l’objectiu principal va consistir en assolir un consens sobre els objectius i les línies 
d’acció establertes en el primer esborrany. Per assolir aquests objectius es van 
organitzar una sèrie de fòrums territorials (districtes) i temàtics monogràfics per cada un 
dels objectius recollits en l’esborrany del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Una 
vegada recollides les aportacions consensuades dels participants en els diversos fòrums 
territorials i temàtics es va redactar un document que va ser retocat pels membres del 
Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, que va aprovar la versió definitiva 
el 21 de maig de 2002. El document final Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat-
Agenda 21 de Barcelona va proposar 10 objectius que integraven aspectes ambientals, 
socials, polítics, econòmics i educatius: protegir i ampliar els espais lliures i la 
biodiversitat; defensar la ciutat compacta i l’ espai públic de qualitat; millorar la 
mobilitat i fer del carrer un entorn acollidor; assolir nivells òptims de qualitat ambiental; 
preservar els recursos naturals i promoure l’ús dels renovables; reduir la producció de 
residus i fomentar la reutilització i el reciclatge; augmentar la cohesió social; potenciar 
l’activitat econòmica orientada cap a un desenvolupament sostenible; afavorir la 
sostenibilitat mitjançant l’educació i la comunicació ambiental; reduir l’impacte de la 
ciutat sobre el planeta i promoure la cooperació internacional. 
 
La signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat implicava l’elaboració dels 
Plans d’Acció sobre aquells aspectes que cada signant decidia voluntàriament per 
contribuir al llarg del període 2002-2012 a la consecució dels objectius fixats 
col·lectivament.  
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• Un balanç dels Plans d’Acció de les A21L de la Diputació de Barcelona 

 
Segons l’estudi Seguiment i avaluació dels Plans d’Acció de l’Agenda 21 Local, 
elaborat per l’Oficina Tècnica del Canvi Climàtic i Sostenibilitat de l’Àrea de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona, segons dades de 2010, a la província de 
Barcelona s’havia produït una forta implementació territorial de l’A21L (un 95 de la 
població disposava d’Agenda 21 en el seu municipi. Els temes que tenen més 
importància en els Plans d’Acció són: l’estructura i l’ordenació del territori, la mobilitat, 
els sistemes naturals, el funcionament i l’organització del municipi, la descripció dels 
models de comportament de la població i les activitats econòmiques tenen cada vegada 
més pes en els Plans d’Acció. Respecte al grau d’execució, es reflecteix l’efectivitat de 
les A21L i el grau d’acompliment dels seus objectius de sostenibilitat local ja que, 
segons dades de 2010, el quasi 80% del total d’accions dels Plans d’Acció programades 
s’havien implementat. A partir de l’anàlisi dels indicadors de sostenibilitat recollits per 
la Diputació de Barcelona entre 2000 i 2007 es pot apreciar que els Plans d’Acció de les 
A21L han tingut un impacte sobre el medi en els següents àmbits: assoliment dels 
objectius previstos en el tractament de les aigües residuals, disminució del consum 
d’aigua, increment del percentatge de residus tractats, increment de la superfície de 
verd, augment de l’ús de la bicicleta, increment de l’energia solar, millora de la gestió 
empresarial de les empreses, progressiva expansió de la compra responsable i increment 
del treball en xarxa entre les entitats, empreses i institucions que van formar part dels 
processos participatius. No obstant, s’aprecia un greu problema d’utilització del territori 
i dels recursos naturals provocat per l’excessiu creixement del transport per carretera, 
l’urbanització del territori (25%) i la falta de protecció dels espais considerats d’interès 
natural. 
 

• L’Agenda 21 de Catalunya (A21Cat) i les Agendes 21 comarcals: el paper de la 
Generalitat en el desenvolupament de processos participatius  

 
A la declaració constitutiva de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat es va 
demanar al Parlament i el Govern de la Generalitat la necessitat de plantejar-se 
l’aplicació d’una Agenda 21 que integrés tot el territori català. A partir de 2001 es va 
desenvolupar el procés consultiu per tal de realitzar una diagnosi sobre la situació 
ambiental de Catalunya. Com a resultat del procés consultiu es va publicar el document 
Agenda 21 de Catalunya, el compromís d’un país pel desenvolupament sostenible 
global que la Generalitat de Catalunya va presentar a la Cimera de Johannesburg el 
2002. Els eixos prioritaris de l’A21Cat recollien els compromisos que la comunitat 
internacional havia assumit a la Cimera de Rio de Janeiro de 1992, adaptant-les a les 
característiques socials, econòmiques, culturals i polítiques de Catalunya: invertir els 
efectes de la degradació ambiental, promoure un desenvolupament i creixement 
econòmic compatibles amb la preservació del medi ambient, reforçar la millora de la 
qualitat de vida de les persones i la cohesió social i provocar un canvi en les prioritats 
del govern, els agents socials i econòmics, i el conjunt de la població. El document 
incorporava la necessitat de potenciar la cooperació internacional en l’àmbit de la 
promoció de les tecnologies eficients i la transferència de tecnologia a través de la 
inversió empresarial com a element clau pel desenvolupament econòmic dels països 
receptors. 
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El Departament de Medi Ambient van plantejar les Agendes 21 comarcals com un 
procés de planificació estratègica que hauria d’afavorir el desenvolupament sostenible 
de la comarca basant-se en un model que compatibilitzés les activitats econòmiques i la 
conservació dels recursos i funcions ambientals i, al mateix temps, superar les 
limitacions de les A21L a les poblacions amb escassa població. Des de les Agendes 21 
comarcals s’han potenciat accions globals orientades a la sostenibilitat supramunicipal i, 
al mateix temps, facilitar la implementació de les A21L en aquells municipis que encara 
no les havien desenvolupat. 
 

• Els processos participatius en el desenvolupament de les polítiques ambientals 
de la Generalitat de Catalunya 

  
La Xarxa de Regions per al Desenvolupament Sostenible, sorgida de la Cimera de 
Johannesburg de 2002, de la que la Generalitat de Catalunya va ser membre fundadora, 
va promoure la Declaració de Gauteng (2002), en la que es pretén que els governs 
regionals implementin estratègies de desenvolupament sostenible que integressin les 
polítiques ambientals estatals i internacionals amb el treball realitzat per les 
administracions locals en el marc de les Agendes 21. En aquesta línia, des de la 
Generalitat de Catalunya en col·laboració amb altres departaments s’han organitzat 
diversos processos participatius orientats a assolir els objectius de la UE en l’aplicació 
de polítiques ambientals de caràcter transversal i participatiu. Aquests processos 
participatius s’han desenvolupat des de diverses perspectives: estratègies de planificació 
de les polítiques ambientals orientades a identificar escenaris i reptes per a la 
sostenibilitat per afrontar els diversos reptes, globals i locals de Catalunya (Estratègia 
per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya 2006 cat); implicació de la ciutadania 
en els processos de presa de decisió en les polítiques de gestió sectorials en aquells 
àmbits de gran importància estratègica (Pla de Gestió de l’Aigua a Catalunya); o 
mecanismes de consulta a la ciutadania per conèixer la seva percepció sobre l’estat del 
medi ambient, amb l’objectiu de recavar la informació necessària per planificar les 
polítiques ambientals en temes clau per la sostenibilitat (consulta Òmnibus de Catalunya 
sobre el medi ambient). 
 
El procés de participació de l’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya 20026 cat, impulsada pel DMAH amb la col·laboració del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, es va iniciar el maig de 2009 amb 
l’objectiu d’establir una sèrie de línies d’actuació en matèria ambiental orientades a 
disposar d’una estratègia de desenvolupament sostenible pròpia amb una visió 
transversal que integressin aspectes socials, econòmics i ambientals i relacionats amb 
les polítiques ambientals internacionals i de la UE.  
 
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha desenvolupat el Pla de Gestió de l’Aigua de 
Catalunya per al conjunt de les conques internes amb l’objectiu de garantir la seva 
qualitat i satisfer la demanda dels diversos sectors, basant-se en els criteris que marca la 
Directiva Marc de l’Aigua (DMA). Ha significat l’aplicació d’un nou model de gestió 
de l’aigua ja que ha incorporat els principis de la sostenibilitat en el procés a llarg 
termini de la protecció dels recursos hídrics: sostenibilitat ambiental (assoliment del bon 
estat de les masses d’aigua), racionalitat en l’ús dels recursos (gestió integrada 
combinada amb una gestió adequada de la demanda), sostenibilitat econòmica 
(valoració dels costos financers del recurs de l’aigua i la promoció d’estratègies 
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orientades a la seva recuperació) i sostenibilitat social (participació pública proactiva 
mitjançant processos d’informació i consulta de les decisions que s’han pres).  
 
El procés de consulta sobre els aspectes relacionats amb el medi ambient en el marc de 
l’Òmnibus de Catalunya va ser una iniciativa del Departament de Territori i 
Sostenibilitat que en maig de 2008 va iniciar una sèrie d’enquestes a la ciutadania amb 
l’objectiu de conèixer la percepció general i els hàbits de la ciutadania sobre l’estat 
ambiental, entre d’altres, de la qualitat de l’aire, l’aigua, l’energia, els residus i el medi 
natural. Es tracta d’un sistema de recollida d’informació que permet obtenir dades 
comparables al llarg d’un període determinat de temps d’un col·lectiu de persones 
representativa d’un univers fix respecte la situació d’un determinat tema o problemàtica 
i poder analitzar la seva evolució temporal i, com en aquest cas, desenvolupar mesures 
correctores a nivell institucional. Els resultats de l’onada recollida el desembre de 2011, 
perceben una progressiva preocupació de la ciutadania respecte l’estat ambiental, 
principalment els relacionats amb la contaminació a nivell general, de l’aire i de l’aigua, 
el canvi climàtic/efecte hivernacle i els residus.  
 
Implementació de mesures per reduir l’impacte sobre els recursos naturals i la 
biodiversitat a Catalunya 
La reducció de l’impacte que sobre el medi ocasiona l’actual model econòmic i 
productiu ha estat un dels eixos de les polítiques ambientals de les administracions 
públiques a Catalunya, tant des de la perspectiva local com les que s’han implementat 
des de la Generalitat de Catalunya. S’ha prioritzat pal·liar les conseqüències i la seva 
prevenció abans que plantejar-se un canvi de model de producció i consum que anés a 
les causes dels problemes ambientals. La política ambiental de la Generalitat de 
Catalunya ha evolucionat des d’un plantejament que, en els seus inicis el 1991, les seves 
funcions estaven orientades a la direcció, planificació, coordinació i avaluació de les 
polítiques ambientals i, d’altra banda, a la gestió i planificació dels principals problemes 
ambientals de Catalunya mitjançant l’aplicació de mesures correctores orientades a la 
prevenció i control de les activitats potencialment perjudicials pel medi a través del 
foment de l’aplicació de les millores tècniques disponibles al llarg dels processos de 
producció i correcció dels efectes del model productiu i industrial. A partir del segle 
XXI les polítiques ambientals de la Generalitat de Catalunya des del Departament de 
Medi Ambient i, posteriorment, del DMAH (2003) i fins la seva integració en d’altres 
departaments el 2010, s’han orientat cap a la progressiva consolidació d’un model en el 
que el medi ambient es considerava com un element transversal i transformador del 
model de desenvolupament econòmic i social en el que el principal objectiu ha estat el 
de reduir l’impacte ambiental en el patrimoni natural, l’ambient atmosfèric, l’aigua i el 
sòl, mitjançant la participació de tots els agents implicats en la política de 
desenvolupament sostenible. 
 
Les principals actuacions ambientals desenvolupades per la Generalitat de Catalunya 
per reduir els efectes del sistema productiu han estat la lluita contra el canvi climàtic, la 
millora de la qualitat ambiental, la protecció del medi natural, la gestió de l’aigua i la 
gestió dels residus.  
 

• Les principals actuacions ambientals de la Generalitat de Catalunya 
 
La Generalitat de Catalunya ha tingut que donar resposta a dos grans reptes per 
acomplir els seus objectius definits en el Protocol de Kyoto: la necessitat d’acomplir la 
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part proporcional de reducció de gasos que li corresponien a Catalunya i la integració 
del canvi climàtic dins del conjunt de l’acció de govern de la Generalitat de Catalunya. 
El Pla marc de mitigació del canvi climàtic 2008-2012 ha estat un dels instruments que 
s’han implementat des de la Generalitat de Catalunya per assolir aquests objectius. És 
un pla transversal que té com a missió la coordinació, el seguiment i l’impuls de 
polítiques, plans, actuacions i projectes sectorials i que significa el primer pla català que 
d’una manera coordinada i integrada tracta el tema del canvi climàtic dins del conjunt 
de l’acció de govern de la Generalitat de Catalunya. Es coordina amb el Pla de l’Energia 
de Catalunya (PEC) 2006-2015 i incorpora les aportacions de la societat civil i de 
l’empresariat. Es concreta en tres objectius estratègics que incorporen accions 
orientades a la reducció d’emissions, el foment de la participació ciutadana i la 
sensibilització.  
 
Des de perspectiva de la promoció de la qualitat ambental, la Direcció General de 
Qualitat Ambiental és l’organisme responsable de vigilar, prevenir i controlar la qualitat 
de l’ambient atmosfèric i acústica a Catalunya. Desenvolupa accions orientades a la 
recollida de la informació necessària per fomentar la recerca, l’avaluació i l’aplicació de 
les millors tècniques disponibles per la minimització i el control dels impactes de les 
activitats sobre el medi; dirigir els processos d’acreditació de les entitats ambientals de 
control, verificació i certificació; fomentar els estudis necessaris per formular les 
propostes dels plans territorials sectorials; i exercir la funció sancionadora segons el 
reglament vigent. Les principals activitats desenvolupades per part de la Generalitat de 
Catalunya en l’àmbit de la qualitat ambiental tenen tres grans eixos d’actuació seguint 
les directives europees en matèria d’avaluació i gestió de l’aire ambient: prevenció, 
control i minimització dels impactes de la contaminació atmosfèrica. Al mateix temps, i 
de forma transversal, s’han desenvolupat estratègies orientades a integrar a l’empresa en 
les polítiques públiques ambientals: 
 

- Les mesures de prevenció ambientals s’han dirigit especialment a reduir les 
diferents formes de contaminació, fixar estàndards i nivells mínims de 
protecció, articular mesures correctives de l’impacte ambiental, utilitzar 
racionalment els recursos naturals, prevenir i controlar l’erosió de les 
activitats que alteren el règim atmosfèric i climàtic i respectar els principis 
de prevenció del medi.  

- Les accions de control de la qualitat ambiental s’han orientat en dos grans 
línies d’actuació: la creació d’organismes que tenen com a funció principal 
el control i l’anàlisi que permet fer el seguiment de les emissions dels focus 
contaminants de l’atmosfera i les actuacions inspectores mitjançant controls 
reglamentàries d’emissió.  

- Les principals actuacions dirigides a minimitzar l’impacte que ocasionen 
les activitats productives sobre el medi han estat els plans graduals de 
descontaminació, la declaració de zona de protecció especial i el 
desenvolupament d’un pla d’actuació per les zones que ultrapassen els 
nivells de situació admissible.  

 
La gestió del medi natural és responsabilitat de la Direcció General del Medi Ambient i 
Biodiversitat, depenent del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural que té com a objectiu principal formular les directrius en matèria de medi 
natural, en relació a la seva conservació i gestió, així com el disseny i la direcció de les 
actuacions orientades a la protecció des espais d’especial protecció, parcs forestals, 
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parcs naturals, la protecció dels animals i la flora, i vetllar per la protecció dels 
ecosistemes de Catalunya. El sistema de gestió del medi natural a Catalunya s’ha basat 
en la planificació de les polítiques ambientals (Estratègia Catalana per a la conservació i 
l’ús sostenible de la biodiversitat de Catalunya) i en la implementació de sistemes de 
recollida d’informació ambiental (Sistema d’Informació sobre Patrimoni Natural) i es 
complementa amb la integració dels espais naturals de Catalunya en un marc legal i de 
conservació dels hàbitats, les espècies i la biodiversitat a Europa (Xarxa Natura 2000). 
Xarxa Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals que té com a objectiu fer 
compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb 
l’activitat humana i, alhora, dur a terme una gestió que mantingui i incentivi les 
activitats econòmiques locals que incideixen en l’acompliment dels objectius de 
conservació. El model de gestió forestal implementat des de les administracions 
públiques amb competències en matèria ambiental s’ha caracteritzat per la integració de 
la superfície forestal a les necessitats del mercat i per les mesures de protecció del medi 
a través de dos eixos dos eixos d’actuació: l’adaptació del sector agrari i agroindustrial a 
les condicions i necessitats del mercat, la millora de la competitivitat del medi rural i, 
d’altra banda, a l’ampliació, protecció i millora de la superfície forestal, la prevenció 
dels incendis forestals i Comptabilització de les explotacions forestals amb la 
conservació de la fauna. 
 
La gestió de l’aigua a Catalunya es responsabilitat des de 2002 de l’ACA. La seva 
activitat s’ha caracteritzat per la implementació d’un model de gestió i planificació del 
cicle integral de l’aigua amb l’objeciu de respectar la realitat dels ecosistemes, la 
incorporació dels principis de la sostenibilitat (recollint les aportacions del moviment 
ecologista) i superar el model tradicional de gestió basat en la progressiva construcció 
d’estacions depuradores per donar resposta a la necessitat de reduir la contaminació 
provocada per l’ús domèstic i industrial de l’aigua. El model de gestió i planificació del 
cicle de l’aigua desenvolupat per l’ACA s’ha fonamentat en la nova cultura de l’aigua i 
en els principis de la DMA que proposava actuacions orientades a promoure la 
dessalinització, la recuperació d’aqüífers, millora de les xarxes, reutilització i estalvi, la 
majoria d’aquestes plantejades pel moviment ecologista. Aquestes polítiques de l’aigua 
s’han concretat en 3 àmbits de planificació: planificació dels recursos hídrics amb una 
visió integral del cicle de l’aigua, planificació dels espais fluvials de diverses conques 
de Catalunya mitjançant l’anàlisi dels processos naturals i de les actuacions antròpiques 
que regeixen el comportament de cada conca i propostes d’actuació en l’àmbit de 
Catalunya pel format de la nova cultura de l’aigua amb l’objecte d’assolir una gestió 
hídrica independent dels transvasaments, especialment de l’Ebre, en la gestió dels 
recursos a les conques internes de Catalunya. 
 
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) és l’organisme responsable de la gestió dels 
residus que es generen a Catalunya des de la seva constitució el 2003. Els seus objectius 
són la promoció de la minimització de residus i la seva perillositat, el foment de la 
recollida selectiva, la valorització dels residus, la disposició al rebuig i la recuperació 
d’espais i sòls degradats per descàrregues incontrolades de residus o per contaminants. 
La política de gestió dels residus que desenvolupa l’ARC es fonamenta en una sèrie de 
mesures orientades a minimitzar l’impacte sobre el medi recollides en part de les 
propostes del moviment ecologista. Aquestes mesures es basen en el foment de la 
prevenció, l’extensió territorial de la recollida selectiva i el tractament de la totalitat de 
les fraccions de residus, així com en una gestió sostenible dels residus mitjançant 
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plantes de tractament que en faciliten la reducció, transformació i reutilització, i la 
minimització de la fracció restant.  
 

• Les polítiques ambientals de la Diputació de Barcelona 
 
Les polítiques ambientals de la Diputació de Barcelona, recollint en gran part les 
propostes del moviment ecologista, s’han basat en la reducció dels impactes que sobre 
el medi produeixen les activitats econòmiques i productives. Aquest procés, iniciat a 
principis de la dècada dels anys 90 del segle XX, ha permès donar suport als 
ajuntaments mitjançant el desenvolupament d’un conjunt de programes tècnics i de 
gestió orientats a superar els dèficits ambientals municipals, la millora en la prestació 
dels serveis locals de contingut ambiental, la integració de les polítiques ambientals amb 
la resta de polítiques municipals i la utilització territorial sostenible dels recursos 
ambientals. L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona ha desenvolupat els 
seus mecanismes d’actuació segons tres grans línies estratègiques: mitigació del canvi 
climàtic i sostenibilitat, avaluació i gestió ambiental i sensibilització, educació i 
divulgació ambiental. L’altre àmbit d’implementació de les polítiques ambientals a 
nivell local és l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona que, a través de la 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals, té com a missió l’aplicació de les polítiques 
d’ordenació del territori, la gestió del territori dels espais naturals i agraris especialment 
protegits i el desenvolupament de les actuacions previstes en el planejament especial 
aprovat.  
 
L’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat és l’organisme que ofereix suport tècnic i 
ajut econòmic als ajuntaments de la província de Barcelona perquè assumeixin 
actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic impulsades des de les 
organitzacions internacionals. Els seus principals objectius, basats en el principi de 
reduir el malbaratament energètic a través de la implementació de sistemes energètics 
més eficients, són: el foment de la reducció de les emissions a l’atmosfera de gasos 
d’efecte hivernacle, millorar l’eficiència energètica en els ajuntaments i impulsar 
polítiques de mobilitat sostenible. Les principals actuacions desenvolupades per la 
Diputació de Barcelona per mitigar el canvi climàtic i afavorir les polítiques ambientals 
sostenibles són: l’eficiència energètica, la gestió de residus, la mobilitat sostenible i la 
gestió de l’aigua:  
 

- En l’àmbit de l’eficiència energètica les mesures de suport als ajuntaments 
que s’han desenvolupat des de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
(XBMQ) s’han orientat al recolzament en l’àmbit de l’enllumenat públic, 
auditories energètiques, estudis lumínics, mecanismes de parteneritat 
públic-privat, suport jurídic i estudis de viabilitat tècnica i econòmica. Una 
altra línea d’actuació ha estat el suport a la producció d’energies 
renovables, principalment la hidràulica, eòlica, geotèrmica i la biomassa. 

- S’han impulsat diverses actuacions orientades a promoure la reducció de la 
intensitat de producció de residus mitjançant projectes encaminats a 
augmentar la recollida selectiva, l’assessorament en la redacció dels plecs 
de condicions i analitzar el canvi de sistema de recollida amb l’objectiu de 
prevenir la generació de residus en pes, volum, diversitat i perillositat, 
desacoblant la producció de residus del creixement econòmic. 

- Des de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, s’han 
impulsat actuacions orientades a potenciar la sensibilització de la 
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ciutadania perquè faci un ús més eficient dels diferents tipus de transport i 
facilitar als ajuntaments estudis i projectes que millorin la mobilitat del seu 
territori i incorporant polítiques de planejament. S’han prioritzat projectes 
en els que hi participen activament diverses institucions públiques i els 
agents socials (sindicats, organitzacions ecologistes, patronals...) amb 
l’objectiu de millorar les condicions de mobilitat per a vianants i ciclistes i 
l’accessibilitat als espais públics i centres d’activitats econòmiques. 

- Els principals projectes de gestió sostenible de l’aigua s’han orientat a la 
potenciació de la nova cultura de l’aigua a través de la seva aplicació als 
ajuntaments mitjançant del suport a les A21L i l’assessorament tècnic 
ambiental als ajuntaments; potenciació de les mesures d’estalvi; i el suport 
a les auditories ambientals en l’àmbit de les A21L, principalment en el 
diagnòstic de l’eficiència de les xarxes de distribució. 

 
El suport als ajuntaments de la província de Barcelona en l’àmbit de l’avaluació i gestió 
ambiental és responsabilitat de l’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental. La 
seva activitat combina accions concretes de control i avaluació de la gestió ambiental 
amb projectes de recerca i d’innovació orientades a la millora del model de sostenibilitat 
local: actuacions ambientals orientades a la vigilància i la previsió de la contaminació 
atmosfèrica, anàlisi dels indicadors de contaminació de la qualitat de l’aire, mesures 
dels camps electromagnètics, accions orientades a analitzar la dimensió psicosocial de 
les conductes ambientals de la ciutadania en l’àmbit local i activitats sobre models de 
gestió territorial sostenible.  
L’Oficina de Sensibilització, Participació i Divulgació ambiental té com a funció 
principal potenciar, de forma transversal, la sensibilització de la població i incrementar 
la participació ciutadana en la presa de decisions ambientals. Les seves activitats estan 
orientades a donar assessorament i suport en l’organització de campanyes de 
sensibilització ambiental, el disseny de plans de formació per tècnics municipals, plans 
de comunicació ambiental i de participació ciutadana i establir espais de contacte amb 
les organitzacions ecologistes desenvolupant activitats d’educació, debat i divulgació 
del medi ambient als ens locals a través del Pla de Formació Ambiental; suport a 
diverses actuacions i projectes realitzats per altres associacions, entitats i institucions 
relacionades amb la temàtica ambiental; activitats d’educació ambiental en 
col·laboració amb el Centre d’Estudis del Mar; i publicacions i materials de difusió.  
 
La cohesió social com a element clau d’una societat sostenible: la transversalitat 
dels factors socials, polítics i econòmics 
El moviment ecologista ha plantejat la necessitat d tenir en compte la complexitat de la 
societat actual en els processos de gestió de les polítiques ambientals públiques. Per 
l’ecologisme l’exigència de la sostenibilitat és incompatible amb un procés constant de 
transformació accelerada de la ciutat que imposa un model únic de relació ambiental i 
social que es caracteritza per afavorir els interessos de les grans empreses i del capital 
financer especulatiu, deixant de banda les necessitats dels col·lectius en situació de risc 
social.  
 

• La cohesió social des de la perspectiva local 
 
La incorporació del concepte de cohesió social a les polítiques ambientals públiques a 
Catalunya s’ha produït d’una forma desigual en funció de l’àmbit territorial d’aplicació. 
Des de la perspectiva local i, més concretament a les A21L, la cohesió social ha estat 
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molt més integrada en les diverses línies d’acció que en l’àmbit de les polítiques 
ambientals desenvolupades per la Generalitat de Catalunya. Els principis de la 
sostenibilitat que s’han aplicat a l’A21L de Barcelona es basen en la necessitat de 
construir una societat equitativa que integri els sistemes econòmics en els sistemes 
ecològics i que en la pràctica tinguin en compte la sostenibilitat ambiental, la 
sostenibilitat sociocultural (incorporant a les polítiques ambientals els factors d’equitat 
social), i la sostenibilitat econòmicolaboral (promovent accions orientades a crear una 
política d’ocupació que afavoreixi l’ecologització de l’economia). A l’A21L de 
Barcelona es recullen algunes de les propostes que des del moviment ecologista es 
plantegen per assolir l’objectiu d’una societat sostenible cohesionada socialment que 
intenti fer compatible la sostenibilitat ambiental amb la social: prioritzar l’accés a 
l’educació i les noves tecnologies, incrementar les polítiques actives locals d’ocupació, 
promoure l’ampliació de les cobertures de protecció social als sectors necessitats, 
reforçar i innovar els programes preventius (salut pública, drogodependències, 
absentisme escolar...), potenciar l’accessibilitat de la ciutat, sostenir el sistema sanitari 
públic i universal, garantir la igualtat d’oportunitats, cercar solucions al problema de 
l’habitatge, consolidar i incrementar les estratègies de cooperació entre el sector públic i 
el sector no lucratiu, promoure la participació cívica i el voluntariat i afavorir la 
integració dels immigrants des del respecte a la diferència per afavorir la seva integració 
en el món laboral, social, econòmic i cultural.  
 

• La integració de la cohesió social a les polítiques ambientals de la Generalitat de 
Catalunya 

 
Des de la Generalitat de Catalunya les polítiques que incorporen la cohesió social s’han 
aplicat de forma transversal a les accions orientades a la millora, entre d’altres, del canvi 
climàtic, l’aigua, l’aire, la biodiversitat, la gestió forestal, caça i pesca, qualitat 
ambiental, gestió dels residus i la participació pública en la presa de decisions 
ambientals. Es tracta d’un plantejament que considera que la millora de les condicions 
ambientals en els entorns urbans, agraris i industrials afavoreixen la millora de les 
condicions de vida dels col·lectius més desafavorits de la societat, però que en la 
pràctica no han significat la concreció d’unes polítiques específiques d’actuació 
orientades a afavorir la cohesió social. Des d’aquesta perspectiva, els eixos d’actuació 
més directament relacionats amb la cohesió social han estat el dret a un habitatge digne, 
la rehabilitació de barris degradats, la rehabilitació de l’espai urbà i la millora dels 
equipaments socials. En el procés d’integració de la cohesió social en les polítiques 
públiques ambientals han col·laborat departaments com el d’Acció Social i Ciutadania, 
Benestar i Família, Territori i Sostenibilitat o el de Política Territorial i Obres 
Públiques.  
 
El desenvolupament dels Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC), el Pla de barris 
i el Pla d’Acció per a la Inclusió Social a Catalunya (2010-2013) són exemples 
d’integració transversal del concepte de cohesió social a les polítiques públiques de la 
Generalitat de Catalunya. En aquests tres casos s’incorporen els principis sostenibilistes 
de la cohesió social a les polítiques d’inclusió orientades a millorar la situació de 
degradació urbana i a integrar a les persones en situació de risc social i a les persones 
nouvingudes.  
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• L’habitatge com a factor de cohesió social 

 
Una de les causes que afavoreixen la marginació dels col·lectius en situació de risc és la 
problemàtica de l’habitatge. Les A21L recullen en els seus plans d’acció la necessitat 
d’establir mecanismes per solucionar el problema de l’habitatge amb l’objectiu de 
plantejar mesures orientades a millorar l’eficiència en el consum de recursos i 
l’aplicació de les noves tecnologies en la construcció d’habitatges, la millora de la 
qualitat ambiental de l’espai urbà (sistemes d’estalvi d’aigua, equipament per a la 
recollida selectiva, l’ús de les energies renovables, accessibilitat...) i el 
desenvolupament d’una política d’habitatge adaptada a donar resposta als problemes 
actuals (envelliment, immigració i ocupació). Les propostes orientades a afavorir la 
cohesió social que es plantegen des de l’A21L de Barcelona promouen accions que 
lluitin contra la degradació del teixit urbà i cercar alternatives al problema de 
l’habitatge, un dels factors clau en la consolidació de les desigualtats socials. Cerquen 
un equilibri entre els usos residencials i l’activitat comercial i productiva a través de 
mesures fonamentades en els següents aspectes: incentivar fiscalment la rehabilitació i 
el lloguer d’habitatges, modular les plusvàlues, desenvolupar normatives més exigents 
en l’àmbit de la sostenibilitat i l’habilitat i penalitzar la desocupació i l’abandó 
d’habitatges. Des de la Diputació de Barcelona, de la Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats (GSHUA) ha desenvolupat polítiques orientades a la regeneració 
de barris i àrees urbanes a través de la redacció de Projectes d’Intervenció Integral, en 
els barris que requereixen una atenció especial; la realització d’estudis i treballs 
específics relatius a la seva millora; assessorament i assistència puntual als ens locals 
per l’elaboració, planificació, desenvolupament i execució d’actuacions i projectes de 
millora urbana; i suport de continuïtat als Projectes d’Intervenció Integral. 
 
Des del DMAH la política d’habitatge ha estat un dels eixos bàsics de la incorporació de 
la cohesió social a les polítiques ambientals. L’objectiu principal era el de donar, amb la 
col·laboració de la Secretaria d’Habitatge, la Direcció General d’Habitatge de 
Catalunya i els ens locals, solucions conjuntes als problemes ambientals i socials, reduir 
la petjada ecològica de l’activitat humana, en un marc en què s’uneixen la preocupació 
pel manteniment de l’activitat econòmica de qualitat i la millora de la cohesió social. El 
Document Programàtic Entesa Nacional del Progrés (2006) es va comprometre a 
estendre a tota l’acció de govern el concepte de sostenibilitat, considerant més 
globalment les qüestions ambientals, econòmiques i socials. Es parteix d’una diagnosi 
de les necessitats estimades en matèria d’habitatge que plantegen una sèrie de reptes que 
tenen com a objectiu principal solucionar els problemes dels col·lectius en situació 
d’exclusió social (joves, treballadors amb rendes baixes i ocupació temporal o eventual, 
persones grans, famílies nombroses, famílies monoparentals i immigrants): millorar 
l’accés a l’habitatge del joves, les condicions del parc d’habitatges, l’allotjament de la 
gent gran i de les persones amb diversitat funcional, prevenir l’exclusió social 
residencial i garantir un habitatge digne i adequat per a les llars mal allotjades.  
 

• La relació de les polítiques públiques ambientals amb el sector no lucratiu en 
l’àmbit de la cohesió social  

 
L’enfortiment de les relacions entre les administracions públiques i les entitats que 
formen part del tercer sector, mitjançant la participació d’aquest en la presa de decisions 
dels temes relacionats amb el medi ambient i la cohesió social, ha estat una de les 
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propostes plantejades des del moviment ecologista per afavorir la implicació de la 
ciutadania en la integració de les polítiques socials en la gestió del medi ambient. 
 
La Diputació de Barcelona ha impulsat un model de prestació de serveis socials en el 
que la participació i la implicació de la ciutadania, l’associacionisme, l’ajuda mútua i 
l’acció voluntària són un element clau per afavorir la cohesió social en l’àmbit local. El 
Consell Municipal de Serveis Socials és un mecanisme de participació que atorga als 
municipis competències de detecció de necessitats socials, la creació i la gestió dels 
serveis socials necessaris per donar resposta a aquestes necessitats socials, promoure la 
creació dels centres necessaris amb col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, així 
com la participació i l’elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria 
de serveis socials. D’altra banda, l’A21L de Barcelona incorpora en els seus objectius i 
línies d’acció la necessitat d’integrar el teixit associatiu en la presa de decisions 
ambientals a través de la implementació de mecanismes que afavoreixin el foment de 
mecanismes de diàleg i de col·laboració i concertació entre la societat civil organitzada i 
l’administració. 
 
El Departament de Medi Ambient ha tingut com a principals objectius desde la seva 
creació la promoció de les entitats ambientals i donar suport a les seves activitats i 
projectes, així com el foment del voluntariat ambiental. Fins el 2003 la política de 
col·laboració del Departament de Medi Ambient es va orientar a impulsar estratègies 
orientades a promoure l’educació i la sensibilització ambiental mitjançant el 
desenvolupament de l’Estratègia Catalana d’Educació Ambiental (ECEA), de diversos 
programes de suport a les entitats de voluntariat ambiental i la signatura de convenis de 
col·laboració amb entitats ambientals per promoure activitats de suport en tasques de 
conservació i millora dels ecosistemes. A partir de la creació del DMAH (2003), les 
activitats de recolzament a les entitats ambientals continuen amb la política de donar 
suport a les entitats afavorint les activitats de sensibilització ambiental a través de 
promoure aquelles que tenen relació directa amb les polítiques ambientals prioritàries 
del DMAH i de la UE i en les que el sector no lucratiu ambiental tenia un paper clau 
com a element de difusió a la ciutadania. Va significar la progressiva implicació del 
sector associatiu en la formulació de plans i programes desenvolupats pel DMAH en 
l’àmbit territorial i sectorial (principalment en els relacionats amb el medi i recursos 
naturals, la biodiversitat, la qualitat de l’aire, el cicle de l’aigua, la lluita contra la 
contaminació, el cicle dels residus, la mobilitat sostenible, les energies alternatives...). 
El Departament de Territori i Sostenibilitat a través del Pla de suport al tercer sector 
ambiental de Catalunya (2011-2014) es va plantejar la necessitat de potenciar el treball 
conjunt de les administracions públiques i el tercer sector per tal d’aprofitar el seu 
potencial a l’hora de transmetre a la societat els valors de la sostenibilitat i els seus 
coneixements de la problemàtica ambiental en el territori. El Pla de suport pretén 
aprofundir en la implicació del tercer sector ambiental en la planificació i gestió de les 
polítiques ambientals públiques. 
 

• La cooperació al desenvolupament i la seva relació amb la cohesió social 
 
La política de cooperació al desenvolupament de la Diputació de Barcelona s’ha 
caracteritzat per: la promoció de la política de cooperació en l’àmbit local, la 
sensibilització de la ciutadania sobre les causes de la desigualtats en el desenvolupament 
i el foment del municipalisme i el desenvolupament local en els països en vies de 
desenvolupament. Els instruments que permeten el desenvolupament de les polítiques 
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de la solidaritat i cooperació són la Xarxa Barcelona Municipis per a la Cooperació al 
Desenvolupament (XBMCD), l’espai de concertació i la cooperació directa. Els 
principis que regulen la política de cooperació internacional de la Diputació de 
Barcelona es centren en la percepció de que les causes del desenvolupament són 
d’origen estructural i polític i que la seva solució s’ha d’orientar a l’actuació sobre les 
causes. La política de cooperació de la Diputació de Barcelona es fonamenta en dos 
eixos d’actuació: la necessitat d’una resposta global als problemes de desigualtat en els 
països en vies de desenvolupament i la importància de l’àmbit local com a lloc on es pot 
generar aquesta resposta que permeti desenvolupar un model alternatiu a la cooperació 
basada en la construcció d’una alternativa solidària a les societats dels països 
desenvolupats. Des de la perspectiva ambiental, els projectes desenvolupats per la 
Diputació de Barcelona s’han centrat en la potenciació de la democràcia local, 
l’enfortiment institucional i l’ordenament territorial local i la descentralització de les 
polítiques públiques.  
 
A l’A21L de Barcelona s’apliquen els principis de la sostenibilitat a través de l’ajut als 
països en vies de desenvolupament, proporcionant els suports financers necessaris per 
satisfer les seves necessitats tant en l’àmbit de l’educació, sanitat i medi ambient, així 
com afavorint l’exportació dels seus productes mitjançant la potenciació del comerç 
just. L’objectiu és aturar el deteriorament ambiental dels països menys desenvolupats i 
la pèrdua del seu patrimoni natural i, al mateix temps, l’agreujament de les seves 
condicions de vida de la seva població. 
 
El DMAH ha promogut projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit de la 
sostenibilitat i la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat i del patrimoni natural. 
Fins el 2005 la seva política d’actuació s’ha fonamentat en la col·laboració puntual amb 
les organitzacions de cooperació internacional que eren les encarregades de gestionar 
les necessitats d’intervenció que aquestes consideraven prioritàries. A partir de 2005 es 
produeix un canvi de model de cooperació al desenvolupament del DMAH, recollint les 
indicacions de la declaració del Parlament Europeu de 2006 Consens Europeu sobre el 
desenvolupament. Aquest nou enfocament de la política del DMAH en matèria de 
cooperació al desenvolupament es caracteritza per la diversificació d’àmbits temàtics, 
amb una reducció dels recursos destinats a la gestió, proveïment i sanejament d’aigües i 
l’augment significatiu dels serveis bàsics d’habitatge, el suport a la governabilitat i 
enfortiment de les capacitats institucionals, planificació territorial estratègica , la gestió 
dels recursos naturals i la gestió i tractament de residus. El Pla de cooperació al 
desenvolupament del DMAH (2007-2010) incorpora la necessitat de potenciar la 
col·laboració entre el sector públic i les organitzacions no lucratives; la transparència i 
la informació dels projectes de cooperació al desenvolupament; la incorporació dels 
processos de planificació, seguiment i avaluació de les accions; i la coordinació dels 
diversos organismes públics catalans amb les organitzacions, agències i organismes 
internacionals.  
 
Les administracions públiques i els canvis en el model de producció i consum 
Les administracions públiques no han incorporat en les seves polítiques els aspectes 
més reivindicatius que es plantegen des del moviment ecologista com el de debatre fins 
a quin punt el sistema polític està disposat a assumir un canvi en profunditat dels 
models econòmics i de producció actuals mitjançant la incorporació de les propostes de 
consum responsable i ecològic, que implicarien un canvi del sistema econòmic actual 
(simplicitat voluntària) i la reducció del consum.  
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La Diputació de Barcelona ha impulsat a través del Servei de Suport a les Polítiques de 
Consum polítiques públiques de defensa dels drets dels consumidors en l’àmbit de la 
promoció d’actituds de consum responsable mitjançant l’organització d’activitats 
educatives principalment orientades al públic infantil i juvenil. Un altre instrument que 
ha servir per desenvolupar programes transversals per promoure actituds de consum 
responsable i la participació dels consumidors és la Xarxa Local de Consum, de la que 
hi formen part la majoria d’ajuntaments que pertanyen a la província de Barcelona i que 
sorgeix davant la necessitat de coordinar les activitats i polítiques relacionades en 
l’àmbit del consum que es desenvolupen a nivell local.  
 
L’A21L de Barcelona planteja la necessitat de reflexionar sobre les repercussions 
ambientals i socials que el model productiu i de consum actual ocasiona arreu del 
planeta proposant que les polítiques comercials i ambientals haurien de donar suport a 
les economies locals dels països en vies de desenvolupament a través de la potenciació 
del consum responsable amb l’objectiu d’afavorir la integració a escala global de les 
seves economies.  
 
Les administracions públiques a través de la Xarxa Catalana per la Compra Pública 
Ètica, de la que hi formen part la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i 9 ajuntaments estan promovent el 
comerç just amb l’objectiu de donar una més gran importància als seus criteris de gestió 
ètics, ambientals i socials. Aquest concepte de “Compra Pública Responsable” 
representa el compromís de les institucions públiques amb els productors i altres actors 
econòmics per assolir els acords de les convencions internacionals i els estàndards sobre 
condicions laborals dignes, salaris mínims, els drets dels treballadors i la lluita contra 
l’explotació laboral infantil. 
 
Des de la perspectiva ambiental i amb l’objectiu de reduir l’impacte que els productes i 
serveis ocasionen en els ecosistemes, des de la Generalitat de Catalunya s’han 
incorporat una sèrie de criteris de consum ecològic que es consideren imprescindibles 
incorporar en les polítiques de sensibilització a la ciutadania: prioritzar la compra de 
productes i serveis que tenen una sèrie de requisits de fabricació que eviten la 
degradació del medi ambient, substitució de productes contaminants per altres de 
naturals o biodegradables, selecció de productes de llarga duració, rebutjar productes 
que dificulten el seu reciclat o que tenen entre els seus components substàncies 
perilloses o altament contaminants i escollir productes que redueixen el consum 
d’energia o d’aigua durant el seu ús. També s’ha potenciat el consum de proximitat que 
permet una elevada reducció de l’impacte en el medi ambient de l’agricultura ja que 
potencia la producció de productes conreats en l’entorn més proper i amb criteris 
ecològics i permet donar al consumidor més informació sobre les característiques del 
producte, el seu origen, mètodes d’elaboració, canals de distribució... 
 

• Administracions públiques i canvi de model productiu: perspectives de futur 
 
Des de la Generalitat de Catalunya, seguint les indicacions del Consell Europeu, s’ha 
intentat aplicar una política de desenvolupament sostenible que té com a objectius 
principals la promoció d’hàbits de producció i consum sostenibles i l’aplicació de 
sistemes de producció sostenible. El Pla de Govern 2011-2014 de la Generalitat de 
Catalunya planteja entre les seves mesures estratègiques la realització d’un pla d’acció 
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per impulsar l’economia verda a Catalunya que, amb la coordinació del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, el Departament d’Economia i Coneixement i el Departament 
d’empresa i Ocupació, hauria d’afavorir la competitivitat de l’economia catalana 
mitjançant el recolzament dels nous sectors emergents des de la iniciativa privada: 
mobilitat sostenible, els serveis energètics i ambientals, la construcció sostenible, la 
gestió dels residus i de l’aigua, la política d’eco-disseny de productes l l’agricultura 
ecològica, l’ecoturisme, la conservació d’espais naturals i del paisatge, la gestió 
forestal...  
 
Aquesta aposta de la Generalitat de Catalunya per l’economia verda no planteja de 
forma implícita un canvi de model productiu cap a un nou sistema econòmic basat en 
els plantejaments del moviment ecologista. Per aquest l’economia verda s’ha de basar 
en un canvi de mentalitat respecte al model de consum actual i la superació de l’actual 
model de creixement sorgit de la Revolució Industrial i que ha consolidat un procés de 
globalització econòmica caracteritzada per la desregulació i la privatització que han 
arrelat uns comportaments i polítiques insostenibles. 
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7. CONCLUSIONS  
 
En aquest capítol s’exposen les conclusions sobre els aspectes més rellevants d’aquesta 
recerca tenint en compte els principals continguts que s’han desenvolupat al llarg de la 
tesi:  
 

- La configuració d’una mentalitat antropocèntrica respecte la natura que ha 
provocat un model econòmic, polític i social ambientalment insostenible a nivell 
mundial i que a Catalunya, a causa del seu model de desenvolupament, ha 
ocasionat greus problemes de contaminació i fortes desigualtats territorials. 

- La necessitat de plantejar una interpretació global de la natura, que tant des de la 
perspectiva científica com política, tingués en compte la complexitat, la 
diversitat i la interacció dels diversos organismes que hi formen part, per tal de 
donar una resposta als greus problemes ambientals i socials que pateix la nostra 
societat. 

- La progressiva formació del pensament ecologista a Catalunya que, recollint les 
principals aportacions que des de l’anarquisme, el pacifisme, el feminisme, el 
pensament científic i geogràfic i dels moviments socials, ha mobilitzat a la 
societat catalana per, d’una banda, solucionar aquests problemes ecològics i 
reduir els seu impacte i, d’altra banda, plantejar un canvi de model de societat 
basat en els valors de la cooperació i d’un replantejament del model de 
producció i consum imperant. 

- La influència que el moviment ecologista ha tingut en el desenvolupament de les 
polítiques públiques a Catalunya, incorporant alguns dels principals principis 
que es proposen des de l’ecologisme: la necessitat d’un enfocament global dels 
problemes ambientals, a través de la integració de les polítiques que en matèria 
de medi ambient s’han desenvolupat des de la UE, així com de les directrius que 
des de les principals cimeres i acords internacionals s’han plantejat; la 
incorporació del concepte de participació democràtica en la presa de decisions 
ambientals; l’aplicació de mesures correctores de les disfuncions ambientals a 
partir de les propostes del moviment ecologista i de les polítiques ambientals 
europees i dels organismes internacionals; la integració dels factors socials, 
econòmics i polítics en les polítiques públiques ambientals; i la fallida aportació 
per part del moviment ecologista a les polítiques ambientals a Catalunya de la 
necessitat d’un canvi de model de consum que impliqués un nou sistema de 
valors i un canvi de mentalitat que prioritzés el respecte a la natura enfront de 
l’actual model de societat basat en la competitivitat i el consumisme 
malbaratador del medi.  

 
La recerca desenvolupada en aquesta tesi pretén interrelacionar el context històric en el 
que s’ha configurat el model econòmic i productiu de Catalunya i l’acció reivindicativa 
i generadora de propostes socialment innovadores per part del moviment ecologista, així 
com de la importància de l’entorn europeu i internacional que ha tingut una influència 
clau en el desenvolupament de les polítiques ambientals que des de les institucions 
catalanes s’han portat a terme des de finals de la dècada dels anys 70 del segle XX. 
L’estudi pretén reflectir les relacions que l’ecologisme ha mantingut amb la societat 
civil amb l’objectiu de donar una visió global de la integració de l’ecologisme a la 
societat catalana, intentant superar una interpretació parcial i sectorial que sovint s’ha 
plantejat des del mateix moviment ecologista. L’anàlisi de les diverses organitzacions 
ecologistes que han tingut un paper clau en l’evolució i inserció de l’ecologisme a la 
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societat catalana ha permès comprendre la seva influència com a mobilitzadora de la 
conscienciació ambiental i de les seves pròpies limitacions per promoure un veritable 
canvi de model de societat, un dels seus principals objectius. L’ecologisme ha estat un 
factor clau en la configuració de les polítiques públiques i en el seu desenvolupament ja 
que les seves propostes s’han integrat de forma activa, tant des de l’àmbit autonòmic 
com local, en els diversos processos participatius i en la recerca de nous models de 
gestió ambiental, però a causa de la seva progressiva integració en el sistema polític 
(institucionalització) no ha estat capaç de crear un nou sistema d’organització social 
capaç d’anar més enllà del plantejament sostenibilista que s’ha imposat des de les 
administracions públiques que intenta integrar el respecte del medi ambient amb el 
creixement característic del model econòmic i productiu capitalista.  
 
La informació recollida al llarg de l’elaboració de la recerca permet reflexionar sobre 
els objectius formulats en el capítol de presentació respecte l’origen, evolució i inserció 
de l’ecologisme a la societat catalana i extreure les següents conclusions:  
 
1. La influència de les diverses interpretacions globals de la natura en el moviment 
ecologista. La seva relació amb les polítiques ambientals de la Unió Europea, les 
cimeres internacionals sobre medi ambient  

 
La política ambiental que s’ha desenvolupat des de les administracions públiques 
catalanes s’ha caracteritzat per: 
 

- la influència de la legislació que la UE en matèria de medi ambient al llarg dels 
diversos plans d’acció a partir de 1973.  

- els diversos tractats i cimeres internacionals que a partir de la Conferència del 
Clima de Ginebra (1979) han organitzat les institucions públiques amb la 
col·laboració de les organitzacions ecologistes i que tenen com a eix vertebrador 
el tractament global de la problemàtica ambiental.  

 
El concepte d’interpretació global de la natura té les seves arrels en la consolidació d’un 
paradigma científic que a partir del segle XVIII recull gran part del pensament filosòfic 
que planteja la necessitat de tenir en compte la complexitat i diversitat de la natura, la 
interacció dels diversos organismes que formen part del medi i la necessitat de no alterar 
l’equilibri dels ecosistemes i que tindrà el seu màxim exponent en la primera definició 
d’ecologia a càrrec de Ernst Haeckel. Aquesta visió global de la natura es desenvoluparà 
des de l’àmbit científic a partir del segle XX amb les diverses teories que tractaran a la 
natura des de la seva complexitat i que serviran de base al seu tractament des d’una 
perspectiva global: biosfera, paisatge geogràfic, geosistema, ecosistema, gaia i 
bioregionalisme. Uns conceptes que tindran una influència clau en el desenvolupament 
de les polítiques ambientals tant des de la perspectiva pública com des del mateix 
moviment ecologista a través de la incorporació de conceptes que serviran de fonament 
de la ciència ecològica global (biosfera); de les polítiques ambientals internacionals, 
incorporant els aspectes socials, culturals i econòmics a les polítiques de protecció del 
medi (paisatge geogràfic i geosistema); de la necessitat d’analitzar el paper de l’ésser 
humà com agent transformador del medi (ecosistema); de la necessitat d’estudis globals 
que integrin la complexitat i la insostenibilitat del sistema econòmic actual que 
requereix d’una intervenció urgent per reequilibrar la relació de la població humana i la 
utilització dels recursos naturals (gaia); i la proposta de protecció i restauració dels 
ecosistemes locals i de la biodiversitat autòctona que influirà en la necessitat d’una 
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planificació urbanística sota paràmetres ecològics, tenint en compte les seves 
característiques culturals i identitaris (bioregionalisme).  
 
La política ambiental de la UE integrarà de forma progressiva aquesta necessitat 
d’integrar una visió global de la problemàtica ambiental. Els primers Plans d’Acció en 
Matèria de Medi Ambient de la Unió Europea es centren en criteris de prevenció i 
d’integració del medi ambient amb el creixement econòmic i la defensa del lliure 
mercat. L’agreujament dels problemes ambientals a finals dels anys 80 del segle XX 
impulsarà un canvi d’orientació: als criteris de prevenció s’afegirà la planificació i la 
realització d’estudis d’impacte ambiental, així com el desenvolupament de programes 
de sensibilització, l’elaboració d’informes sobre la situació del medi ambient a nivell 
global i la implementació de mecanismes de control de qualitat i avaluació ambiental.  
 
Aquest canvi d’orientació en la política ambiental de la UE coincidirà amb la celebració 
de les primeres cimeres internacionals sobre medi ambient impulsades pels organismes 
internacionals amb la col·laboració d’organitzacions ecologistes en les quals es 
comencen a introduir propostes de polítiques ambientals més globals en les que 
s’integren propostes de socials i econòmiques, de participació ciutadana i l’aposta per 
les noves tecnologies. A partir de la dècada dels anys 90 del segle XX la política 
ambiental de la UE incorporarà el concepte de desenvolupament sostenible de forma 
transversal a les polítiques comunitàries coincidint amb la celebració de la Cimera de 
Rio de Janeiro (1992) que implementarà mesures orientades a la prevenció i la reducció 
de l’impacte ambiental com ara el foment del reciclatge o de racionalització del consum 
d’energia. Significarà l’aplicació d’un enfocament global en les polítiques ambientals 
europees a través de las integració de variables socials, econòmiques, polítiques i legals, 
afavorides per l’impuls de les cimeres mundials que tractaran temes relacionats amb la 
problemàtica de l’escalfament global de l’atmosfera o la necessitat d’impulsar processos 
de planificació ambiental a nivell local (Agendes 21 Locals). Aquests processos tindran 
una influència clau en la política ambiental de la UE desenvolupada a partir d’inicis del 
segle XXI en la que s’introduiran estratègies d’actuació per lluitar contra el canvi 
climàtic, la protecció de la biodiversitat, la interrelació entre salut i recursos naturals i el 
tractament dels residus.  
 
2. El procés de consolidació del moviment ecologista a partir de la dècada dels anys 
70 del segle XX 
 
L’ecologisme és un moviment social format per una gran diversitat d’organitzacions 
que sorgeix a finals de la dècada dels anys 60 del segle XX amb l’objectiu de donar 
resposta als greus problemes ambientals que afectaven a la natura a nivell global: 
escalfament global de l’atmosfera, disminució de la capa d’ozó, pluja àcida, 
desertificació, acumulació de residus, escassetat d’aigua potable, superpoblació del 
planeta, desigualtat social i econòmica entre els països del Nord i del Sud i la 
contaminació dels oceans.  
 
La complexitat dels problemes ambientals globals va afavorir la mobilització social 
mitjançant l’acció col·lectiva de diversos moviments socials (feminisme, moviment per 
la pau, moviments de resistència global) que conjuntament amb el moviment ecologista 
plantejaven solucions alternatives a la situació d’una societat que pateix una crisi 
d’insostenibilitat ambiental econòmica, social i política. La interacció dels diversos 
moviments socials que proposen un canvi de model de societat es va fer palesa en la 
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configuració d’un procés reivindicatiu en el que els plantejaments d’oposició al model 
antropocèntric de societat, la no violència i l’oposició a l’energia nuclear, entre d’altres, 
van afavorir la creació d’un espai d’experimentació d’alternatives i de contrapoders al 
model capitalista de societat. A partir dels anys 70 del segle XX es configuren dos grans 
corrents d’ecologisme: 
 

- un ecologisme de caràcter radical, caracteritzat per la seva capacitat de 
mobilització, de creació d’espais d’experimentació social, basats en un model 
organitzatiu descentralitzat i autogestionat que planteja una reestructuració en 
profunditat del model social, econòmic i polític 

- un ecologisme reformista que, en la línia que es defensa des de les institucions 
públiques internacionals i des de la Generalitat de Catalunya, planteja la 
necessitat d’implementar mesures orientades a reduir l’impacte que el model 
econòmic i productiu provoca sobre el medi però que no posa en dubte el model 
econòmic i de producció imperant.  

 
A partir de la dècada dels anys 90 del segle XX, en el context del procés de 
globalització econòmica, el moviment ecologista orienta les seves reivindicacions en 
dues grans maneres d’actuar en la línia que es planteja des dels moviments de 
resistència global. La primera es la denúncia de les desigualtats econòmiques i socials 
dels països del Sud i la seva relació amb la degradació ambiental a nivell mundial. La 
segona línia és la necessitat d’integrar les propostes de caràcter social, polític i 
econòmic que implicarien un model de societat amb unes estructures de poder 
descentralitzades, un nou model de consum més sostenible i de proximitat, la 
reestructuració del model econòmic (basat en la reducció del temps de treball i la 
redistribució de la renda), un canvi de model energètic (centrat en la reducció de la 
demanda), l’agricultura ecològica i la sobirania alimentària i la implementació d’un 
sistema educatiu en el que l’educació ambiental hauria de ser l’element clau per la 
implementació d’una societat ecològica.  
 
3. Principals propostes de canvi social, polític i econòmic que planteja el moviment 
ecologista per fer front la degradació ambiental del planeta 
 
El moviment ecologista planteja una sèrie de propostes alternatives que es basen en uns 
principis ètics i uns valors col·lectius que s’oposen a l’individualisme i la recerca de 
l’afany de lucre que significa el model capitalista. Aquest canvi de valors es fonamenten 
en la necessitat de replantejar-se un model econòmic que ha generat les crisis 
ecològiques globals i una creixent desigualtat social. El model econòmic que proposa el 
moviment ecologista es basa en el principi de que l’activitat econòmica ha de tenir una 
utilitat social per damunt de l’individualisme i la importància dels mercats. Els 
instruments que es plantegen des de l’economia ecològica són: una fiscalitat ecològica 
que tingui en compte les externalitats ambientals, la implementació de nous indicadors 
socioeconòmics basats en la qualitat de vida de les persones i no en criteris 
economicistes, la creació de nous impostos sobre el capital (Taxa Tobin), la creació 
d’ocupació relacionada amb el sector del medi ambient, un model d’empreses basades 
en l’autogestió col·lectiva, la potenciació del consum responsable i la reconstrucció de 
les institucions econòmiques internacionals que afavoreixen una relació més igualitària 
de les relacions Nord-Sud.  
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La insostenibilitat del model de consum del model econòmic i productiu actual ha estat 
un dels àmbits que des del moviment ecologista ha servit pel plantejament d’un nou 
model de consum alternatiu que hauria de satisfer les necessitats de les persones a través 
d’un sistema productiu que fes compatible l’adaptació de l’organització social amb els 
ecosistemes. El decreixement implica un procés de canvi que afavoreix la reducció del 
consum de recursos i de la generació de residus mitjançant la implementació d’un 
model participatiu de societat basat en la reducció del ritme de vida personal, de la 
distància que han de recórrer els productes (producció i consum de proximitat) i 
l’autosuficiència alimentària i econòmica. La proposta del decreixement s’ha de 
combinar, segons el moviment ecologista, amb un nou model de redistribució de la 
renda i del sistema d’ocupació per assolir l’objectiu d’una societat més equilibrada i 
igualitària. Propostes com la Renda Bàsica, el repartiment del treball o la reducció de la 
jornada laboral plantegen deslligar treball de renda. Una redistribució més equitativa de 
la riquesa generada per la comunitat i permetria que la ciutadania pugués dedicar-se a 
activitats socials i ambientals, així com la potenciació de la participació ciutadana. 
 
La necessitat d’implementar mecanismes de participació democràtica en la presa de 
decisions ambientals és una de les principals aportacions del moviment ecologista per 
afavorir la implicació i la responsabilitat ambiental de la ciutadania. El concepte de 
participació democràtica en la gestió del medi sorgeix dels principis de solidaritat 
comunitària que proposa l’anarquisme basat en un model de societat descentralitzada i 
en harmonia entre els éssers humans i la natura on les decisions es prenen de forma 
col·lectiva. L’anarquisme planteja la necessitat de les decisions bàsiques sobre 
producció i consum s’haurien de prendre per les comunitats o a associacions de 
treballadors independents sota criteris que evitessin la sobreexplotació del medi i 
orientats vers una distribució igualitària. Aquest model de societat significa un canvi de 
valors oposats als del capitalisme basats en la competivitat i la recerca del màxim 
benefici que el moviment ecologista incorpora en el seu discurs i en la que la comunitat 
és la responsable de la gestió del medi. Un model educatiu en el que l’educació 
ambiental hauria de ser una combinació d’activisme i participació, tal i com es planteja 
des de l’ecologisme, implicaria un canvi de valors que afavoriria la implementació d’un 
nou sistema social i econòmic que permetria la formació d’una ciutadania més crítica 
amb el model actual de societat.  
 
El model energètic alternatiu que proposa el moviment ecologista afavoriria l’excés de 
consum d’energia característica de l’actual model de societat i reduiria l’excessiva 
dependència energètica exterior dels països del Sud. Aquest nou paradigma energètic té 
com a objectiu principal consumir el mínim possible de recursos i es basa en la 
implementació de mecanismes d’eficiència termodinàmica, la potenciació de les 
energies renovables i la millora de l’eficàcia. En aquesta línia de reducció del consum 
d’energia, el moviment ecologista s’oposa a l’actual model intensiu en territori que 
representa la distribució de mercaderies per carretera a través de la proposta 
d’implementació de mesures fiscals que gravin els combustibles fòssils i la utilització 
de les infraestructures de transport a través d’un nou model de planificació territorial 
que minimitzi les necessitats de desplaçament. Les propostes d’un model sostenible de 
comunicació es basen en la millora de la xarxa de ferrocarril, l’augment de la utilització 
del transport públic i la potenciació dels organismes encarregats de recollir informació 
sobre la mobilitat per a transformar-la.  
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Des del moviment ecologista es planteja la necessitat de substituir l’actual model de 
producció alimentària, basat en la industrialització del procés de producció i de 
comercialització a nivell global, per un model de proximitat, oposat al que es potencia a 
través d’institucions internacionals com l’Organització Mundial del Comerç (OMC) 
caracteritzat per la liberalització dels mercats alimentaris i la utilització de productes 
químics i tòxics generadors de la pèrdua de la biodiversitat. Des del moviment 
ecologista es plantegen dues grans línies d’actuació respecte a la producció d’aliments: 
la sobirania alimentària, que proposa limitar la dependència respecte al mercats globals, 
l’aprofitament dels recursos locals, el retorn als sistemes agroalimentaris tradicionals 
més sostenibles, el dret a decidir dels pobles, la petita i mitjana producció i el respecte a 
les cultures autòctones; i l’agroecologia, que minimitza la utilització d’elements externs, 
de fertilitzants i pesticides i afavoreix als mercats locals de proximitat.  
  
4. L’assimilació dels grans corrents polítics, científics i socials que han impregnat 
la consciencia ecològica a la societat catalana i la seva influència en la consolidació 
del moviment ecologista a Catalunya 
 
El moviment ecologista a Catalunya s’ha consolidat com un element fonamental en la 
conscienciació ambiental de la societat catalana a través de la seva capacitat 
mobilitzadora i per la recerca de propostes de canvi de model de producció i de consum. 
Una de les principals característiques del moviment ecologista a Catalunya ha estat la 
complexitat i diversitat de les organitzacions i col·lectius que hi formen part. Incorpora 
les aportacions que des de dues dels principals corrents de pensament del segle XIX 
plantegen un canvi de model social oposat al capitalisme: l’anarquisme (amb la seva 
denúncia que sobre el medi genera el model capitalista i les seves propostes que recullen 
la necessitat d’una comunitat equilibrada, autosuficient, participativa i basada en el 
concepte d’ajuda mútua) i el marxisme (del que incorporarà la integració de la 
perspectiva social a les polítiques ambientals i la seva crítica com a factor de trencament 
de les formes tradicionals de convivència). L’excursionisme, l’escoltisme i la Societat 
Catalana de Geografia han estat altres elements que ha incorporat de forma transversal a 
la societat catalana la necessitat de respecte a la natura i que han tingut un influència 
clau en la consolidació de l’ecologisme català, aportant tant una gran part dels seus 
militants com un coneixement en profunditat del territori que ha estat decisiu en 
l’elaboració de propostes alternatives a les polítiques públiques, així com en les 
mobilitzacions territorials que s’han desenvolupat arreu de Catalunya.  
 
El moviment ecologista integrarà les aportacions que des del pacifisme, el feminisme i 
els moviments de resistència global plantegen sobre la necessitat de tenir en compte la 
relació existent entre els problemes ambientals i la conflictivitat arreu del món (armes 
nuclears, refugiats ambientals, desigualtat entre el Nord i el Sud...), entre l’opressió de 
les dones i l’explotació del medi i l’oposició a la globalització econòmica. La 
progressiva incorporació de les corrents de pensament científiques procedents d’Europa 
ha afavorit la interrelació entre ecologisme i ciència, un element que ha estat fonamental 
en la consolidació d’un ecologisme que a Catalunya ha estat capaç de mobilitzar a la 
societat civil incorporant en el seu discurs crític les aportacions de la ecologia que des 
dels centres de recerca universitaris i d’institucions privades han plantejat alternatives 
viables a les polítiques públiques ambientals i a les activitats de les empreses privades 
generadores de la degradació del medi.  
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Davant la necessitat de donar resposta als greus problemes ambientals que pateix 
Catalunya en la dècada dels anys 70 del segle XX, el moviment ecologista sorgeix com 
a reacció per part de la societat catalana com un moviment popular que iniciarà una 
sèrie de mobilitzacions reivindicatives per fer front a les actuacions que tant des de les 
administracions públiques com des de les empreses privades han produït aquesta 
situació. Ha estat el vertebrador de la necessitat de la societat catalana d’implementar 
canvis en un model social, econòmic i polític que ha estat incapaç de posar fre al 
progressiu deteriorament del medi.  
 
En una primera fase (anys 70-80 del segle XX) es caracteritza per les primeres 
mobilitzacions de caràcter local que comptaran amb la col·laboració d’organitzacions 
ecologistes de caire proteccionista amb relació amb l’àmbit científic. Unes 
mobilitzacions que es radicalitzaran a partir de la dècada dels anys 80 i 90 del segle XX 
, un període en el que es comença a elaborar un discurs teòric que integra les 
aportacions de les organitzacions internacionals ecologistes que plantegen un tractament 
dels problemes ambientals des d’una perspectiva global i que a Catalunya permetrà la 
consolidació d’un ecologisme integrador dels diversos moviments socials que de forma 
transversal incorporen la necessitat d’un canvi de model social, polític i econòmic 
(feminisme, moviment per la pau, moviment veïnal i moviments antiglobalització). 
Caracteritzat per la seva atomització i per la seva falta d’unitat es consolida un 
moviment ecologista en el que es poden considerar tres grans tipus d’entitats que de 
forma conjunta col·laboraran en el procés d’integració de l’ecologisme a la societat 
catalana: entitats de caràcter local o temporal reivindicatiu que reaccionen davant les 
agressions al territori, entitats de caràcter proteccionista que tenen com a objectiu 
principal harmonitzar el desenvolupament econòmic amb mesures de protecció de la 
natura i entitats ecologistes que plantegen un canvi de model econòmic i social més 
enllà de la simple correcció de les disfuncions que provoca el sistema econòmic i 
industrial dominant a Catalunya.  
 
La dècada dels anys 90 del segle XX es caracteritza per un una progressiva 
institucionalització del moviment ecologista a Catalunya provocat per la incorporació en 
els processos de participació en la presa de decisions ambientals promogudes per les 
administracions públiques catalanes i per l’adopció en els programes dels partits polítics 
de les polítiques ambientals.  
 
5. L’aspecte reivindicatiu del moviment ecologista a Catalunya: la forta 
divergència entre aquest i les actuacions sobre el territori i el medi ambient de les 
polítiques públiques 
 
Catalunya ha desenvolupat un model econòmic i productiu que reflecteix els principis 
que caracteritzen un sistema antropocèntric que basant-se en el concepte de progrés 
il·limitat considera a la natura com una mercaderia més i que justifica la seva explotació 
amb l’objectiu de generar la màxima rendibilitat sense tenir en consideració els efectes 
que sobre el medi es genera. Aquest model de desenvolupament ecològicament negatiu 
ha consolidat un model territorial amb forts desequilibris entre els centres de producció i 
consum i els de generació de l’energia necessària pel seu funcionament. L’aposta per un 
model de creixement industrial i econòmic va provocar a partir de mitjans del segle XX 
un increment de grans nuclis de concentració de població que s’estén a les zones del 
litoral i de muntanya amb la consolidació de Catalunya com a un dels principals centres 
d’atracció turística internacional. Aquests factors de creixement són els principals 
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causants dels greus problemes ambientals que afecten a Catalunya que es converteixen 
en insostenibles a principis de la dècada dels anys 80 del segle XX. Uns efectes 
ambientals que s’agreugen a la dècada dels anys 90 del segle XX amb la integració a 
l’espai econòmic europeu (caracteritzat per un procés de liberalització econòmica i 
comercial) i la primera dècada del segle XX (amb el procés de globalització econòmica) 
que significarà un període de creixement econòmic basat en el sector de la construcció i 
de les grans infraestructures de comunicació. Les conseqüències ambientals d’aquest 
model van provocar un augment de la pressió sobre els espais naturals i dels processos 
de degradació ambiental a causa dels deficients controls de la contaminació provocada 
pels sectors industrial, agrari i turístic, així com per l’augment de la construcció 
d’habitatges destinats tant a primera com a segona residència.  
 
Davant aquesta situació la resposta de les administracions públiques ha estat orientada a 
la implementació de mesures que tenien com a objectiu principal pal·liar els seus 
efectes sobre el medi i planificar estratègies de prevenció sense plantejar-se un canvi de 
model de producció i de consum que signifiqués anar a l’arrel de les causes dels 
problemes ambientals. En la línia plantejada des de la UE des de les administracions 
públiques catalanes s’ha intentat integrar el creixement econòmic amb la sostenibilitat i 
la potenciació del sector empresarial del sector del medi ambient. Aquest havia de ser 
un dels principals impulsors de l’economia europea i catalana a partir de la crisi 
econòmica que es produeix a partir de 2007 i que havia de significar la generació de 
noves activitats econòmiques orientades a frenar els efectes que l’activitat econòmica i 
productiva generava en el medi. Aquesta política no han produït els resultats desitjats de 
creixement del sector econòmic ambiental a causa de l’excessiva dependència del sector 
públic en el seu finançament i per la falta d’unes mesures adequades de disminució de la 
demanda d’energia i de transport d’un model de producció i distribució que es basa en 
aquests dos factors pel seu funcionament des de la lògica del mercat.  
 
Els principals temes que han generat les mobilitzacions ecologistes que s’han recollit al 
llarg de la tesi, en funció del seu impacte ambiental, han estat: la qüestió energètica, 
principalment enfront la proliferació de les centrals nuclears, les infraestructures de gas 
natural i d’energia tèrmica i la petroquímica de Tarragona; la construcció de les línies 
elèctriques de molt alta tensió; la gestió dels residus industrials; la problemàtica de la 
gestió de l’aigua i la política de transvasaments; el model de planificació territorial de 
Catalunya i les grans infraestructures de comunicació; i la urbanització incontrolada, 
tant en el litoral com a les zones d’alta muntanya. Aquestes mobilitzacions per part del 
moviment ecologista s’han caracteritzat, per una banda, per l’oposició al model de 
creixement dels sectors industrial, de la construcció, turístic intensius en el consum 
d’energia i de territori i, d’altra banda, per la integració en el procés reivindicatiu de 
propostes alternatives als projectes impulsats des de les administracions públiques i les 
empreses privades.  
 
La capacitat mobilitzadora del moviment ecologista a Catalunya obeeix a una lògica de 
reacció local amb un caràcter indentitari enfront les agressions ambientals que pateix el 
territori davant les actuacions públiques i privades que prioritzen els seus interessos 
sense tenir en consideració l’impacte que produeixen sobre el medi. No es tracta d’una 
resposta orientada a la protesta local davant una amenaça concreta als interessos de 
determinats col·lectius locals sinó que és un procés en el que intervenen factors més 
complexos que generen una interacció entre els diversos agents socials (administracions 
públiques, partits polítics, sindicats, universitats, institucions i entitats científiques, 
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moviments socials, associacions de veïns i veïnes, ciutadania...) que han aglutinat els 
seus esforços per donar resposta als problemes ambientals locals però amb una 
perspectiva més global.  
 
Tal i com s’ha plantejat al llarg de la tesi les organitzacions locals han col·laborat amb 
entitats ecologistes d’abast català i internacional que mitjançant la creació de 
plataformes i coordinadores han elaborat informes alternatius, han organitzat comissions 
del seguiment dels acords assolits amb les administracions públiques i les empreses 
privades, desenvolupat auditories ambientals, organitzat processos participatius al 
marge dels oficials i dissenyat simulacions sobre els efectes ambientals que generen les 
actuacions públiques i privades sobre el medi. De forma paral·lela el moviment 
ecologista ha desenvolupat des d’aquestes plataformes i coordinadores un conjunt 
d’accions mobilitzadores i reivindicatives que, amb la col·laboració dels agents socials, 
han redactat manifestos, recollit signatures, organitzant consultes populars, presentat 
al·legacions als projectes d’actuació pública i privada i accions contencioses 
administratives, organitzat manifestacions... Un altre factor que ha caracteritzat les 
mobilitzacions ecologistes a Catalunya ha estat la seva capacitat per sensibilitzar a la 
població mitjançant l’organització de jornades, congressos i actes informatius amb 
l’objectiu de donar a conèixer la problemàtica ambiental i les possibles soluciones 
alternatives proposades per les organitzacions ecologistes.  
 
6. El procés d’inserció de l’ecologisme en la vida política a Catalunya: la influència 
de les propostes alternatives al model econòmic i de consum capitalista per part del 
moviment ecologista en els plantejaments ambientals de l’Administració Pública a 
Catalunya 
 
La política ambiental a Catalunya s’ha caracteritzat per la influència tant dels diversos 
Plans d’Acció en Matèria de Medi Ambient de la Unió Europea, de les cimeres i 
convenis internacionals sobre medi ambient i per les propostes plantejades des del 
moviment ecologista. Aquesta triple influència ha servit per a que en la gestió del medi 
ambient a Catalunya s’hagin integrat diverses perspectives d’actuació: mesures 
orientades a reduir la minimització de l’impacte ambiental de les activitats productives i 
l’aposta per les tecnologies ambientals (en la línia de la UE), la incorporació d’una visió 
global de la problemàtica ambiental (seguint les indicacions de les cimeres i convenis 
internacionals) i la integració de propostes procedents del moviment ecologista com ara 
el desenvolupament de processos participatius, d’estratègies de reducció de les activitats 
productives en origen o la implementació de processos de planificació i control.  
 
Des de les diverses administracions públiques de Catalunya que han desenvolupat 
polítiques ambientals (Generalitat de Catalunya, diputacions, consells comarcals i 
ajuntaments) s’han integrat les diverses propostes que des d’una perspectiva global i 
interdisciplinària s’han plantejat des de les diverses cimeres i tractats internacionals han 
tractat la problemàtica ambiental (Rio de Janeiro, Johannesburg, Kyoto...). Propostes 
que s’han caracteritzat per un tractament global de la problemàtica ambiental, la 
integració d’aspectes socials i econòmics, la participació ciutadana, l’aposta per les 
noves tecnologies o la col·laboració internacional davant el canvi climàtic o la 
contaminació industrial entre d’altres. La integració de Catalunya a la UE ha significat 
que el concepte de desenvolupament sostenible hagi estat un dels eixos vertebradors de 
la seva política ambiental. Una política ambiental orientada a reforçar la seva 
convergència amb la resta de la UE i que ha tingut en la millora de la seva 
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competitivitat uns dels objectius més rellevants a través de 4 grans línies d’actuació que 
integren mesures tant de l’àmbit empresarial com del medi ambient: el suport a la 
iniciativa empresarial mitjançant l’increment en la inversió R+D+I en noves 
tecnologies, la potenciació de les energies renovables, la millora de la l’accessibilitat i 
connectivitat de les xarxes de transport i comunicacions i el desenvolupament local i 
urbà.  
 
Aquest model basat en la influència del model econòmic i industrial en les polítiques 
ambientals per part de les administracions públiques catalanes que intenta fer 
compatible el creixement econòmic amb el medi ambient ha estat fortament contestat 
per part del moviment ecologista. Aquest ha recolzat la necessitat de desenvolupar 
polítiques globals per fer front als greus problemes ambientals que afecten a Catalunya 
però ha criticat la falta de mesures concretes de regulació de la demanda d’energia i de 
transport, així com de la falta de control dels productes contaminants malgrat les 
accions desenvolupades des de la UE de reducció dels efectes provocats per la 
contaminació del sector industrial.  
 
Les principals aportacions del moviment ecologista a les polítiques ambientals 
públiques a Catalunya han estat les següents: 
 
a) Participació democràtica i medi ambient a Catalunya 
El concepte de participació democràtica es recull a les principals cimeres i tractats que 
sobre el medi ambient s’han desenvolupat a nivell internacional (Cimera de Rio de 
Janeiro de 1992 i de la Carta d’Aalborg de 1994) i per la mateixa UE a partir del Cinquè 
Programa d’Acció de la Unió Europea en Matèria de Medi Ambient (1993-2000) en les 
que s’incorpora la necessitat d’afavorir la implicació de la ciutadania i dels agents 
socials en la presa de decisions ambientals basant-se en els principis de consens i 
corresponsabilitat que es plantegen des del moviment ecologista. 
 
A Catalunya l’Agenda 21 Local ha estat un dels instruments que exemplifiquen la 
influència del moviment ecologista en les polítiques públiques ambientals. Els criteris 
bàsics del desenvolupament de les A21L per aconseguir la implicació de la ciutadania 
en la presa de decisions ambientals han estat els principis de democràcia participativa, 
subsidiarietat, responsabilitat, transparència i participació popular. La metodologia 
participativa de les A21L es basa en la necessitat de suscitar el compromís de tots els 
integrants de la comunitat (administracions públiques, empresaris, sindicats, 
associacions, universitats...), la realització comunitària d’un diagnòstic ambiental, la 
definició de les propostes i mesures necessàries per la millora del medi ambient i 
l’establiment d’una sèrie d’indicadors i de mesures d’avaluació i control dels objectius 
fixats. Es tracta de definir un document que reflecteix el compromís de la ciutadania en 
una sèrie d’objectius que integrin aspectes socials, econòmics i educatius per assolir el 
repte de la sostenibilitat.  
 
El procés de participació ciutadana en les polítiques públiques en matèria de medi 
ambient a Catalunya no s’han limitat exclusivament als diversos models d’Agenda 21 
implementats (A21L, Agenda 21 de Catalunya i Agendes 21comarcals) sinó que s’han 
aplicat a d’altres polítiques públiques relacionades amb el medi ambient. Des de la 
Generalitat de Catalunya s’ha organitzat diversos processos participatius orientats a 
assolir els objectius de la UE en la implementació de polítiques ambientals de caràcter 
transversal i participatiu en aquells àmbits que s’han considerat de gran importància 
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estratègica (Pla de Gestió de l’Aigua) o en les estratègies de planificació de les 
estratègies ambientals orientades a identificar escenaris i reptes globals i locals 
(Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya 2026 cat).  
 
b) Implementació de mesures per reduir l’impacte sobre els recursos naturals i la 
biodiversitat a Catalunya 
La política ambiental de la Generalitat de Catalunya, influenciada pels diversos Plans 
d’Acció en Matèria de Medi Ambient de la Unió Europea, per les cimeres i convenis 
internacionals, les propostes del moviment ecologista i l’aposta per les tecnologies 
ambientals ha evolucionat cap a un model en el que la gestió del medi es considera com 
un element transversal i transformador del model econòmic i social amb l’objectiu de 
reduir l’impacte ambiental de les activitats productives. Un exemple significatiu 
d’aquesta influència de la política ambiental de la UE i dels acords internacionals (amb 
la participació del moviment ecologista) han estat les mesures implementades per reduir 
el canvi climàtic en la que les actuacions preferents, sota els paràmetres del Protocol de 
Kyoto, s’han orientat a la reducció de les emissions a través d’un pla transversal del 
conjunt de l’acció de govern conjuntament amb mecanismes de participació i 
sensibilització ciutadana. La millora de la qualitat ambiental s’ha desenvolupat seguint 
les directrius europees de prevenció, control i minimització de l’impacte ambiental 
aplicant programes de recollida d’informació amb l’objectiu de fomentar la recerca, 
l’avaluació i l’aplicació de millores tècniques. La gestió del medi natural a Catalunya 
s’ha caracteritzat per la implementació de mesures de recollida d’informació, la 
planificació i la integració en la iniciativa europea de la Xarxa Natura 2000. El model de 
gestió de l’aigua, sota les directrius europees de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA), 
es basa en un procés de planificació del cicle integral de l’aigua que inclou mesures 
d’estalvi, de recuperació i millora de les xarxes, recollint les principals aportacions del 
moviment ecologista. En aquesta línia d’incorporar les propostes del moviment 
ecologista en l’àmbit de la legislació europea, la gestió dels residus s’ha caracteritzat per 
la prioritzar la minimització de l’impacte sobre el medi i la promoció de mesures de 
minimització, la recollida selectiva i la recuperació d’espais degradats. 
 
c) La cohesió social com element transversal en una societat sostenible 
Un dels principis fonamentals del concepte de sostenibilitat és la integració dels factors 
socials, econòmics i laborals en les polítiques ambientals. En el cas de Catalunya 
aquests principis procedents del moviment ecologista han tingut la seva aplicació a les 
A21L mitjançant l’elaboració d’objectius que inclouen aspectes socials com ara l’accés 
a l’educació i les noves tecnologies, la potenciació de les polítiques d’ocupació, 
l’augment de les cobertures socials, el reforçament dels programes preventius de les 
desigualtats socials, la facilitació a l’accessibilitat a les ciutats o la promoció de la 
igualtat d’oportunitats. La integració de les polítiques socials a la gestió del medi 
ambient s’ha complementat amb la participació del tercer sector social en les decisions 
públiques tant des de la seva col·laboració en les A21L com en la seva incorporació en 
els organismes de participació dels ens locals (consells municipals) i en l’elaboració de 
plans i programes socials en l’àmbit territorial i sectorial (plans de barris o plans d’acció 
per la inclusió social). 
 
Des del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) la integració de les 
polítiques de cohesió social s’han implementat a través de mesures orientades a la 
promoció de l’habitatge digne als col·lectius en situació d’exclusió social, la 
recuperació de barris degradats, la millora de l’espai urbà i dels equipaments socials. 
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Des d’una perspectiva global la incorporació de polítiques de cohesió social en la gestió 
mediambiental s’ha desenvolupat a través dels programes de cooperació internacional 
impulsades pel DMAH, la Diputació de Barcelona i les A21L. Aquests projectes de 
cooperació han prioritzat la implementació de polítiques de conservació i l’ús sostenible 
de la biodiversitat i el patrimoni natural, l’habitatge, el suport a la governabilitat, la 
planificació territorial estratègica, la gestió dels recursos naturals o la gestió i tractament 
de residus.  
 
d) Canvis en el model de producció i consum 
Les polítiques públiques en matèria de medi ambient han incorporat els valors que des 
del moviment ecologista s’han plantejat sobre la necessitat d’un canvi de model de 
consum. Però ho han fet de forma parcial sense plantejar-se els aspectes més 
reivindicatius que implicarien uns reestructuració en profunditat dels valors imperants 
de consumisme que regeixen a la nostra societat. Han implementat mesures de 
sensibilització sobre el consum responsable i el comerç just amb els països del Sud o de 
suport a la producció i comercialització de productes ecològics i de proximitat, així com 
l’impuls d’una xarxa de compra pública ètica.  
 
L’aspecte clau que cal debatre és fins a quin punt el sistema polític està disposat a 
assumir les propostes ecologistes que inclouen un canvi en profunditat dels models 
econòmics i de producció actuals causants de la degradació irreversible del medi en un 
context de crisi del sistema capitalista immers en un procés de globalització econòmica 
que accentua les desigualtats socials i que encara no disposa d’un model alternatiu. Les 
reflexions de Stéphane Hessel i Edgar Morin (2011:17-19), dos pensadors nascuts el 
1917 i 1921 respectivament, recullen els principis que l’ecologisme pot aportar a aquest 
canvi de model de societat: 
 

“Hem de saber globalitzar i desglobalitzar a la vegada. És precís seguir amb 
la globalització, que ens proporciona una comunitat de destí com a éssers 
humans de qualsevol origen, amenaçats per perills mortals. Tots hem de 
sentir-nos solidaris amb aquest planeta, la vida del qual condiciona la nostra. 
Hem de salvar a la nostra Mare Terra. Proposem perpetuar i desenvolupar 
tot el que la globalització aporta en concepte d’intersolidaritats i de 
fecunditats culturals, però, al mateix temps, proposem retornar les 
autonomies vitals a allò local, regional, nacional, així com salvaguardar i 
afavorir per totes parts les diversitats culturals. Hem de desglobalitzar per 
cedir tot l’espai a l’economia social i solidària, per protegir l’economia de la 
regió, preservar l’agricultura de subsistència i l’alimentació lligada a ella, 
l’artesania i els comerços de proximitat, amb la finalitat d’aturar la 
desertificació dels camps i la disminució dels serveis a les àrees periurbanes 
en dificultat. 
Així mateix, hem d’indicar que la fórmula estandarditzada del 
desenvolupament ignora les solidaritats, el saber i la destresa de les societats 
tradicionals, i que és precís repensar i diversificar el desenvolupament de 
manera que preservi les solidaritats pròpies dels entorns comunitaris.  
Finalment, començant pel nostre país, hem de substituir l’imperatiu 
unilateral de creixement per un imperatiu complex, que determini el que ha 
de créixer però també el que ha de decréixer. Així doncs, si bé és precís 
augmentar les energies verdes, els transports públics, l’economia social i 
solidària, l’escola, la cultura, les instal·lacions tendents a humanitzar les 
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megalòpolis, paral·lelament s’ha de reduir l’agricultura industrialitzada, les 
energies fòssils i nuclears, el parasitisme dels intermediaris, la indústria 
bèl·lica, la intoxicació consumista, l’economia del superflu i superficial, la 
nostra forma de vida malgastadora. Abans que oposar l’estendard de 
creixement al del decreixement, ha arribat l’hora de redactar la llista del que 
ha de créixer i del que ha de decréixer” (Hessel i Morin, 2011:17-19).  

 
La societat actual es troba en una situació límit en què haurà de prendre decisions que 
marcaran el futur de la humanitat. La insostenibilitat ambiental, les desigualtats socials, 
l’individualisme, la competitivitat o el consumisme són les principals conseqüències 
que provoca l’actual model de producció i consum. De forma progressiva influeix en la 
mentalitat de les persones que assumeixen que aquest model és l’únic possible i que les 
alternatives són utòpiques i difícilment aplicables. Des dels mitjans de comunicació 
propers als poders econòmics es deslegitima la política, el valor del que és públic, la 
solidaritat o la pluralitat de pensament, creant un estat d’opinió acrític amb la situació 
actual i que en un moment com l’actual de crisi de civilització plantegen solucions que 
aprofundeixen en mesures que incideixen en augmentar el paper dels mercats i demanen 
més creixement i competitivitat. 
 
Tal i com hem pogut veure al llarg de la present tesi els moviments socials i més 
concretament el moviment ecologista han estat capaços de plantejar alternatives a un 
model capitalista que des dels seus orígens ha tingut com a principal característica 
considerar la natura com un factor més de mercat. Les estructures de poder han 
incorporat alguns dels valors que es plantegen des de l’ecologisme però sense deixar de 
banda la preponderància del mercat com a eix vertebrador de la societat. Han aprofitat, 
amb la complicitat de les institucions públiques i de la majoria dels partits polítics, 
algunes de les propostes ecologistes per desenvolupar noves estratègies de mercat que 
els ha permès continuar explotant el medi i alhora generar noves oportunitats de negoci 
en la línia de la producció verda.  
 
En el context actual les polítiques sostenibilistes, malgrat els avenços aconseguits en la 
millora del medi ambient, no són suficients per fer front als greus problemes socials, 
econòmics i ambientals citats anteriorment. Cal un canvi de paradigma en profunditat 
respecte al nostre model de vida que reculli els plantejaments que el moviment 
ecologista ha reivindicat durant molt de temps i que incorpori una visió global del medi 
ambient. No es tracta de deixar de banda els nivells de benestar que hem assolit com a 
fruit de les lluites socials actualment amenaçades sinó d’incorporar de forma transversal 
en la nostra mentalitat i en la praxi diària com a ciutadans conceptes com el de l’ajuda 
mútua, la importància de les relacions personals per damunt de les econòmiques, la 
participació ciutadana, el consum responsable, l’adaptació de l’organització social al 
medi, la redistribució equitativa de la riquesa, la proximitat enfront la globalització 
econòmica...  
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Annexos  
 
Annex 1. Principis i objectius ambientals plantejats a la Cimera de París (1972) 
 
Principis ambientals Cimera de París (1972) 
 

1. La millor política mediambiental consisteix en prevenir la creació de 
contaminació en les seves fonts més que intentar amb posterioritat corregir els 
seus efectes. 

2. La política ambiental pot i ha de ser compatible amb el desenvolupament 
econòmic i social. 

3. Els efectes sobre el medi ambient han de ser considerats com més aviat millor 
en el procés de planificació tècnica i presa de decisions. 

4. Qualsevol explotació de recursos naturals o qualsevol altra causa que origini un 
dany significatiu sobre el balanç ecològic ha de ser evitada. 

5. Els estàndards de coneixement científic i tecnològic a la comunitat han de 
millorar-se amb l’objecte de prendre una acció afectiva per conservar i millorar 
el medi ambient i combatre la pol·lució. 

6. El cost d’eliminació i prevenció de contaminació ha de ser, en principi, suportat 
pel que contamini. 

7. Ha d’assegurar-se que les activitats portades a terme en un Estat no causin cap 
degradació sobre el medi ambient d’altre Estat. 

8. La comunitat ha de tenir en compte en la seva política mediambiental els 
interessos dels països en desenvolupament, examinant la repercussió de les 
seves polítiques mediambientals sobre aquests països. 

9. La Comunitat i els seus Estats membres han d’estar presents a les 
organitzacions internacionals que treballen sobre aspectes mediambientals, a 
més d’aportar originals contribucions a aquestes organitzacions. 

10. La comunitat ha d’incidir en que l’opinió pública prengui consciència de la 
necessària protecció del medi ambient. 

11. Per cada diferent categoria de pol·lució es necessitarà establir el nivell d’acció 
que s’adapti a ella. 

12. Els principals aspectes de la política mediambiental de cada Estat membre no 
han de seguir sent planificats o implementats aïlladament. 

13. La política mediambiental de la Comunitat persegueix, en tot allò que és 
possible, coordinar i harmonitzar les polítiques de cada país sense perjudicar el 
progrés d’aquests països i sense posar en perill el funcionament satisfactori del 
Mercat Comú.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexos 
 

 670 

Els objectius fonamentals de la futura política ambiental de la Comunitat, fixats 
per la Cimera de París (1972) són: 
 

1. Prevenir, reduir i eliminar en la mesura del possible la pol·lució i la 
contaminació acústica. 

2. Mantenir un balanç ecològic, satisfactori i assegurar la protecció de la biosfera. 
3. Assegurar una adequada gestió i evitar qualsevol explotació de recursos de la 

natura que causin un dany significatiu al balanç ecològic. 
4. Guiar el desenvolupament d’acord amb els requeriments de qualitat millorant 

especialment les condicions de treball i l’hàbitat humà. 
5. Assegurar-se de prendre una més gran atenció en els aspectes ambientals del 

plantejament humà i usos del sòl. 
6. Cercar solucions comuns als problemes ambientals d’aquells Estats de fóra de 

la Comunitat, particularment  
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural 1972838 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
838 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 1972: 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
(consultat 03/09/2010).  
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Annex 2. Accions prioritàries de l’Agenda 21 
  
1. Revitalització del creixement amb criteris sostenibles 
Anàlisi 

• L’actual model econòmic internacional ha afavorit la sobreexplotació de primeres 
matèries i un progressiu empobriment dels països en desenvolupament que els han 
deixat amb pocs recursos per combatre les desigualtats socials i per aturar la 
degradació ambiental.  

• Les barreres proteccionistes que restringeixen les exportacions als mercats dels 
països desenvolupats i que impedeixen mobilitzar els recursos necessaris per 
finançar les inversions que exigeix el desenvolupament sostenible.

Propostes 
• Potenciar les relacions internacionals d’una forma equitativa principalment en els 

relacionades amb els fluxos financers, el comerç, les inversions transnacionals i 
l’accés a la ciència i la tecnologia entre els països desenvolupats i els països del 
Sud. Les forces del mercat han de ser la clau per assolir aquests objectius. El 
sistema comercial internacional hauria de reduir les tarifes i suprimir les barreres 
comercials, les subvencions i els ajuts sectorials. 

• El procés de presa de decisions s’haurà de reestructurar per integrar globalment les 
qüestions econòmiques i ambientals. En aquest procés hi ha de participar tots els 
agents socials. 

 
2. Una vida sostenible 
Anàlisi 

• Els models globals de consum, producció i població han esdevingut insostenibles i 
han ocasionat pobresa, malnutrició i malalties que actualment afecten a més de mil 
milions de persones arreu del món. Al mateix temps, s’ha produït un increment 
extraordinari de la producció i el consum mundials en els països desenvolupats.  

• Una part molt important de persones viuen en situació de pobresa extrema839 i 
pateixen les tensions ambientals produïdes per les accions dels països 
desenvolupats.  

• L’economia industrial moderna ha portat a un ús de l’energia i de les primeres 
matèries a una generació de residus sense procedents que estan provocant greus 
problemes ambientals insostenibles a llarg termini. No obstant el consum continua 
essent la força motriu del sistema econòmic mundial, encara que aquest és força 
desigual.840  

• El creixement demogràfic mundial s’està concentrant en els països en 
desenvolupament841 i en les poblacions urbanes842 fet que dificultarà, degut al 
creixement de la demanda de recursos naturals, ocupació, educació i serveis socials 
la protecció del medi.  

                                                 
839 Segons la Guia de l’Agenda 21 es calcula que un 25% dels aproximadament 4.200 milions de persones 
que viuen en els països en desenvolupament no disposen d’aliments adequats, d’educació bàsica i 
d’assistència sanitària.  
840 La Guia de l’Agenda 21 assenyala que el creixement del consum de recursos naturals s’ha produït 
bàsicament en els països industrialitzats desenvolupats que, tot i que només compten amb 1/5 part de la 
població mundial, consumeixen 4/5 parts dels recursos de combustible fòssil i de minerals de metall. Pel 
que fa als productes alimentaris bàsics com ara els cereals, la carn o la llet, els països industrialitzats 
consumeixen entre el 48 i el 72%.  
841 Les dades que proporciona la Guia de l’Agenda 21 estima que l’any 1992 més del 90% de l’increment 
demogràfic es produïa als països en desenvolupament. 
842 Les projeccions que planteja la Guia de l’Agenda 21 preveuen que l’any 2.000, aproximadament 2.000 
milions de persones en els països en desenvolupament viuran en àrees urbanes: més del 40% dels africans 
i els asiàtics (exclòs el Japó) i el 76% dels llatinoamericans.  
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Propostes 
• Analitzar més a fons l’impacte de la població sobre el medi ambient i el 

desenvolupament incorporant en la planificació, les polítiques i la presa de 
decisions nacionals els factors demogràfics. 

• Augmentar els nivells d’assistència sanitària per a les persones que es troben en 
situació de pobresa i una assistència especialitzada en els problemes que ocasiona 
la contaminació.  

• La comunitat mundial ha de portar a terme una transició social vers l’alleujament 
de la pobresa i vers uns models de consum sostenibles. 

• Utilització més eficient de l’energia i les primeres matèries mitjançant l’adopció de 
tecnologies ambientalment sostenibles i de processos de reciclatge.  

• Dissenyar i aplicar tècniques de mercat i sistemes de preus a nivell mundial que 
tinguin en compte els costos i les conseqüències del consum i de la generació de 
residus sobre el medi ambient: càrregues i taxes ambientals, sistemes de 
reintegració de dipòsits, límits en els nivells d’emissió i principis de qui contamina 
paga. 

• Tots els països haurien de millorar els seus processos d’avaluació de l’impacte dels 
seus models demogràfics sobre el medi ambient i el desenvolupament. 

• La sanitat depèn de la capacitat de gestionar adequadament les interaccions entre el 
medi físic, biològic i econòmic i social. Per fer front a les necessitats sanitàries 
bàsiques, s’hauria de reforçar la coordinació entre la sanitat pública, la protecció 
ambiental i els sectors de planificació del desenvolupament.

 
3. Nuclis de població 
Anàlisi 

• La concentració de la població en les àrees urbanes suposa una sèrie de problemes 
de planificació i gestió complexos en els camps de la salut ambiental, l’energia i el 
transport, l’abastament d’aigua i la gestió de residus.843  

• La contaminació ambiental en les àrees urbanes està associada amb una morbositat 
i una mortalitat excessives, mentre que la superpoblació i els habitatges inadequats 
en les àrees perifèriques afavoreixen les malalties i els problemes sanitaris. 

Propostes 
• Calen tecnologies i infraestructures per fer el seguiment de la qualitat de l’aire i 

‘aigua, cal promulgar lleis contra la contaminació. 
• Assegurar la provisió de la infraestructura i els serveis essencials com són 

l’habitatge, el transport, l’aigua potable, la gestió municipal de residus, els serveis 
sanitaris i l’ocupació i les activitats remunerades.  

• Aplicació de programes integrats de desenvolupament urbà mitjançant l’adopció 
d’accions per generar oportunitats d’ocupació mitjançant la provisió, millora i el 
manteniment de la infraestructura i els serveis urbans i donar suport a les activitats 
dels sectors informals com les reparacions, el reciclatge, els serveis i el petit 
comerç. 

• Promoure sistemes d’energia i transport sostenibles mitjançant el desenvolupament 
i l’ús de fonts comercials d’energia ambientalment sanes com ara la hidràulica i 
eòlica, la solar i la combustió de biomassa, i alhora la promoció de la recerca sobre 
mesures per conservar l’energia mitjançant matèries i tècniques constructives 
millors.  

• Identificar i aplicar estratègies i actuacions que garanteixin el subministrament 
continuat d’aigua a preus assequibles com ara la introducció d’instal·lacions de 

                                                 
843 Segons dades de la Guia de l’Agenda 21 en els centres urbans on es concentra 1/3 part de la població 
genera aproximadament, segons dades de 1992, el 60% del producte interior brut.  
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tractament d’aigües residuals basades en tecnologies ambientalment sostenibles i la 
introducció de tarifes sobre l’aigua per reflectir el cost marginal de l’aigua.  

• Per reduir la tendència a l’augment de la producció de residus sòlids s’han canviar 
els models de producció i consum insostenibles mitjançant l’aplicació del concepte 
integrat de gestió del cicle vital.844 Tots els programes futurs de gestió de residus 
sòlids s’haurien de fonamentar en una estratègia de prevenció, minimització845 i 
reutilització dels residus. 

 
4. Utilització eficient dels recursos 
Anàlisi 

• La creixent demanda de recursos de la Terra ha dut a l’erosió del sòl, la salinització 
i la inundació de terres, a la desertificació, a la desforestació i al trencament de 
nombrosos ecosistemes rics i econòmicament vitals.  

• El repte és augmentar la productivitat i els ingressos, especialment els dels pobres, 
sense degradar i esgotar irreversiblement els sistemes crítics de suport de la vida en 
els medis fràgils. 

• El present declivi de la biodiversitat mundial és en gran part el resultat de les 
activitats humanes, que provoquen la destrucció d’hàbitats, la sobreexplotació, la 
contaminació i la introducció inadequada de plantes i animals no autòctons. 

Propostes 
• La comunitat mundial ha de forjar una aliança global per aturar la degradació dels 

recursos naturals amb estratègies de planificació i gestió integrades, participatives i 
de llarg termini. 

• El marc general per a la utilització de la Terra i per la planificació física s’hauria de 
basar en unitats integradores, com els ecosistemes o les conques hidrogràfiques, 
dins les quals es poden desenvolupar plans més especialitzats i sectorials. 

• Cal un programa internacional d’acció prioritària per a l’abastament d’aigua per a 
una producció sostenible d’aliments i pel desenvolupament rural, que ha d’ajudar 
als països en desenvolupament a gestionar els seus recursos d’aigua d’una manera 
integrada per fer front a les necessitats agrícoles actuals i futures. 

• Desenvolupar una actuació concertada en una sèrie de sectors econòmics, inclosos 
l’energia, la indústria, el transport, l’agricultura, les activitats forestals i altres 
utilitzacions de la Terra. Des dels governs s’ha d’impulsar la utilització de les 
energies renovables. 

• Per eradicar la fam en els països en desenvolupament s’ha de procedir en la 
intensificació de la producció agrícola que ha de ser alhora ecològicament i social i 
econòmicament sostenible. 

• Reforma de les polítiques agrícoles relatives als preus, els subsidis, el comerç, la 
tinença de la terra i les pràctiques i tecnologies apropiades.  

• Desenvolupar accions nacionals i internacionals referents a la conservació i la 
utilització sostenible dels recursos vegetals i animals i genètics per l’alimentació. 

• Gestió i control integrats de les plagues agrícoles, que combinin una sèrie 
d’elements biològics, culturals, químics que haurien de minimitzar l’ús de 
plaguicides.  

• La participació de les comunitats locals és essencial per a l’èxit d’una agricultura 
sostenible. Les activitats incloses en el programa de participació de la gent i de 
desenvolupament dels recursos humans reforçaran la capacitat de les institucions 
rurals, els serveis d’extensió i la presa de decisions descentralitzada.  

                                                 
844 En aquest concepte, es tenen en compte tots els estadis del cicle de vida de cada producte; des de la 
creació i la producció, fins el reciclatge i l’eliminació. 
845 La minimització de residus es pot assolir mitjançant la modificació dels processos industrials i 
mitjançant canvis en el disseny i la utilització dels productes. 
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• Polítiques adequades i un marc legal que regulessin la utilització i ocupació de cada 
terra i la gestió i els ritmes d’explotació, que promoguessin tecnologies i pràctiques 
sostenibles, que obliguessin a fer avaluacions d’impacte ambiental, i que 
desenvolupessin tecnologies i capacitats científiques i tecnològiques endògenes. 

• La biotecnologia pot contribuir al desenvolupament sostenibles gràcies a una 
millora en l’assistència sanitària, una major producció d’aliments amb pràctiques 
agrícoles sostenibles d’aforestació i reforestació i la desintoxicació dels residus 
perillosos.  

  
5. Recursos globals i regionals 
Anàlisi 

• El canvi climàtic és una de les amenaces més greus per al benestar humà i per la 
supervivència de moltes espècies conjuntament amb l’esgotament de la capa d’ozó, 
la contaminació transfronterera, la contaminació marina o l’esgotament dels 
recursos marins vius.  

• L’atmosfera protectora de la Terra es troba avui assetjada per tres problemes 
interrelacionats com ara la concentració creixent de gasos d’efecte hivernacle846 que 
amenaça un canvi climàtic anormal i dràstic, el consum de combustibles que està 
provocant una contaminació generalitzada de l’aire, tant local com transfronterera i 
les emissions d‘halocarbonis que estan destruint gradualment la capa d’ozó.  

• La degradació del medi marí prové d’una sèrie d’activitats que es realitzen a la 
terra, sovint causades per una manca, o l’excés, de creixement econòmic i indústria 
així com la navegació i les activitats marítimes. 

Propostes 
• Es necessita una aliança i un compromís raonable entre totes les nacions a causa de 

la dimensió global de les amenaces que suposen l’esgotament de la capa d’ozó, el 
canvi climàtic, la contaminació transfronterera, la contaminació marina i 
l’esgotament dels recursos marins vius. 

• Com a resposta a aquests problemes la comunitat internacional ha d’assegurar una 
base científica per la presa de decisions mitjançant la intensificació de la recerca 
científica i tecnològica. 

• Les polítiques de gestió dels oceans s’han d’integrar horitzontalment (entre totes les 
disciplines, els departaments i les agències especialitzades, i entre els sectors públic 
i privat) i també verticalment (mitjançant nivells de govern nacional, regional i 
global).  

 
6. Gestió de productes químics i de residus 
Anàlisi 

• Malgrat que la utilització de productes químics és essencial per al procés de 
desenvolupament humà i el seu benestar, no es tracten d’una manera adequada i 
tenen efectes adversos sobre la salut humana i conseqüències perjudicials per al 
medi, principalment en els països en desenvolupament que no tenen una suficient 
infraestructura ni uns recursos humans preparats per garantir la seguretat dels 
processos químics.  

• En la major part dels països que tenen un programa d’energia nuclear important, 
s’han adoptat mesures tècniques i administratives per aplicar un sistema de gestió 
de residus. En molts altres països, que tenen programes nuclears en preparació o 

                                                 
846 L’efecte hivernacle és el fenomen que es produeix quan l’excés de gasos que es concentra a 
l’atmosfera, produïts per la indústria, la combustió de carburants i els motors dels avions i dels 
automòbils, permeten passar la radiació infraroja solar però impedeixen que en reflectir-se en el planeta, 
tornin totalment a l’espai. Així, poc a poc van concentrant el calor i augmenta la temperatura global del 
planeta.  



Annexos 

 675

molt poques aplicacions nuclears, aquests sistemes encara s’han de crear. 
Propostes 

• La gestió i el tractament segurs dels residus tòxics perillosos i radioactius exigeixen 
la col·laboració dels governs, de la indústria privada i de les organitzacions 
internacionals, tant en l’avaluació dels perills de centenars de productes químics 
com de la difusió internacional dels perills que comporten. 

• Els governs haurien d’implementar una sèrie de mesures globals orientades a 
coordinar les diverses accions dels diversos organismes internacionals i les 
empreses privades: 

• Desenvolupar una estratègia internacional per regular la gestió mediambiental neta 
dels residus perillosos aplicant tecnologies de producció netes847, la millora del 
coneixement sobre els seus impactes en la salut i el medi ambient, i prohibir 
l’exportació de residus perillosos als països que no tenen la capacitat de tractar 
aquests residus d’una manera ambientalment sana 

• Els països desenvolupats haurien de cooperar amb els països en desenvolupament 
en l’establiment o l’enfortiment de les estructures de gestió dels residus radioactius, 
inclosa la legislació, les organitzacions, la mà d’obra i les instal·lacions per al 
tractament de residus generats en les aplicacions nuclears.

 
7. Participació i responsabilitat de les persones 
Anàlisi 

• La construcció d’una seguretat ambiental i econòmica exigeix una aliança social 
que utilitzi les contribucions de tots els pobles i que asseguri que tothom n’obtindrà 
beneficis, especialment les dones, els joves, els pobles indígenes, les organitzacions 
no-governamentals, els pagesos, les autoritats locals, els sindicats, el món dels 
negocis i la indústria i la comunitat científica i tecnològica.

Propostes 
• Per assegurar la protecció plena i en condicions d’igualtat dels diversos col·lectius 

en totes les activitats de desenvolupament s’hauria d’augmentar la participació en 
els processos de decisions mitjançant la revisió dels obstacles legals, culturals, 
educacionals i d’actituds amb els quals es troben les dones, els joves, els pobles 
indígenes, les organitzacions no governamentals locals i internacionals per 
participar a la vida pública. 

• Implementar unes directrius i uns principis ètics internacionalment acceptats que 
regeixin la ciència i la tecnologia amb el medi ambient i el desenvolupament; la 
pagesia, a causa del seu coneixement en l’administració de la terra haurien 
d’augmentar la seva influència en el procés de presa de decisions en la contribució 
al desenvolupament sostenible.  

• Promoure la formació i els incentius econòmics que afavorissin la utilització de 
pràctiques i tecnologies agrícoles barates i estalviadores d’energia que facin 
augmentar la productivitat d’una manera sostenible. 

• El procés participatiu és essencial per implicar a tots els agents socials en assolir el 
desenvolupament sostenible mitjançant les aportacions de tots els sectors socials848  

 
Font: Elaboració pròpia a partir Departament de Medi Ambient (1992) 

                                                 
847 El concepte de producció més neta que es recull a la Guia de l’Agenda 21, inclou una visió global del 
procés (des dels primers estadis de la producció fins a l’eliminació dels residus) de la minimització 
d’emissions a l’aire, l’aigua i el sòl i d ela minimització del consum d’energia i la utilització de les 
primeres matèries.  
848 Els col·lectius esmentats en el punt 7 de la Guia de l’Agenda 21 són: les dones, la gent jove, els pobles 
indígenes, les organitzacions no-governamentals, les autoritats locals, els sindicats, el món dels negocis i 
la indústria, la comunitat científica i tecnològica, i la pagesia.  
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Annex 3. Principis i Proposicions Polítiques del Grup Verd en el Parlament 
Europeu sobre Medi Ambient i el Desenvolupament a la Conferència de les 
Nacions Unides de Rio de Janeiro (1992) 

 
Àmbit Propostes 

Clima, 
catàstrofes i 
renovació de la 
producció 
d’energia  

• Sistema d’impostos a la producció d’energies no renovables i a 
l’emissió de carboni, que es destinaran a estimular els canvis 
requerits i destinar una part a ajuts al desenvolupament. 

• Eradicació de l’energia nuclear, reduint dràsticament el consum 
de combustibles fòssils i substituint-los per fonts d’energies 
renovables.  
 

Transició de 
l’economia del 
deute cap a una 
economia de 
desenvolupament 
sostenible 
 

• Anul·lació del deute extern dels països pobres, acompanyat de 
mesures d’implementació de nous mecanismes en les relacions 
internacionals tenint en compte els criteris socials, ecològics i 
democràtics que s’han de concretar amb l’elaboració d’un codi 
de conducta ètica pel crèdit internacional. 

• Una nova reglamentació del Comerç Internacional que integri el 
factor ambiental i que adapti els sistemes existents 
d’estabilització i compensació del preu d’exportacions dels 
productes bàsics. Estendre’l a més productes, augmentant les 
transferències financeres totals per a que serveixin per finançar 
projectes de desenvolupament local. 

• Nous indicadors econòmics que incloguin el benestar social 
mitjançant indicadors socials i ecològics. 

• Suprimir els subsidis i incentius a l’exportació de productes i 
tecnologies perillosos pel medi. 

• Incentivar a les empreses i Estats per a que col·laborin en el 
desenvolupament i difusió de les tecnologies netes. 

 
Reconèixer i 
reforçar el paper 
de les dones en el 
desenvolupament 
ecològic 
sostenible 
 

• Aplicació universal de la Convenció Sobre l’Eliminació de la 
Discriminació Contra la Dona i la defensa internacional dels 
seus drets humans. 

• Accés prioritari de les dones a l’educació. 
• Establiment de programes educatius relacionats amb el medi 

ambient i la salut. 
• Programes d’assistència mèdica relacionats amb les necessitats 

de la dona (planificació familiar i educació sexual). 
• Incloure en els estudis d’impacte sobre el medi ambient accions 

que ajudin a millorar la situació de la dona. 
 

Protecció de 
l’agricultura 
ecològica 
 

• Establir un sistema de preus que garanteixi als productors 
ingressos adequats que afavoreixin pràctiques agrícoles 
ecològiques amb l’objectiu de garantir l’autosuficiència dels 
productes alimentaris de base. 

• Abolició progressiva dels foments a la compra i subsidis a 
l’exportació. 

• Prohibició de la producció de pesticides i productes químics 
contaminants.  
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Àmbit Propostes 

Biodiversitat 
 

• Establiment de mecanismes reguladors econòmics i reguladors 
econòmics, financers i institucionals que afavoreixin 
l’ecodesenvolupament a través d’una utilització sostenible de la 
terra. 

• Reconeixement dels drets econòmics i financers de les 
poblacions locals, com a contrapartida de la seva contribució a 
l’herència comuna de la humanitat. 

• Desenvolupament de programes regionals de recuperació i 
conservació dels recursos genètics amb la col·laboració de 
científics i d’Organitzacions No Governamentals. 

• Promoció de les varietats autòctones de plantes i animals de 
granges.  

• Organització d’un fons mundial per recuperar i preservar els 
recursos genètics del Sud. 
  

Enginyeria 
genètica 
 

• Prohibició de patentar organismes vius, així com les seves parts 
constitutives, processos o productes. 

• Moratòria sobre l’alliberament deliberat a l’ambient 
d’organismes construïts mitjançant l’enginyeria genètica. 
  

Finançament 
d’un model de 
desenvolupament 
ecològic 
mitjançant la 
reafectació de les 
assignacions 
militars  
 

• Concloure un tractat de prohibició dels assaigs nuclears com a 
condició necessària per la proliferació i com a primer pas cap al 
desarmament nuclear. 

• Connectar el procés progressiu de desarmament amb l’ajut als 
països pobres a través dels “dividends per la pau”. Aquests 
també s’haurien d’utilitzar en el finançament d’organismes 
internacionals que promouen els mitjans pacífics per la 
resolució de conflictes.  

• Transferència anual d’un mínim del 10% de les assignacions 
militars a un Fons Global administrat per Nacions Unides. 

 
Responsabilitat 
compartida a 
través de nous 
procediments de 
presa de 
decisions en 
matèria de 
política de 
desenvolupament 
i mediambiental 
a escala mundial 
 

• Creació d’una nova estructura dedicada al medi ambient: 
Agència de les Nacions Unides pel Medi Ambient i el 
Desenvolupament (PNUMAD) amb l’objectiu d’analitzar la 
situació social i ambiental a escala mundial i formular projectes 
orientats a solucionar la crisi ecològica i les desigualtats Nord-
Sud. 

• Creació d’un Fons Global pel Medi Ambient i 
Desenvolupament administrat per la PNUMAD que hauria de 
finançar les seves activitats.  
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Àmbit Propostes 

Salvaguarda dels 
boscos i selves 
del món 
 

• Elaboració dels programes forestals de les Nacions Unides en 
col·laboració dels governs locals i les poblacions natives, així 
com antropòlegs, ecòlegs i experts en desenvolupament 
ecològic. 

• Regular l’explotació eventual de les selves pluvials en base a 
una avaluació preliminar que defineixi mètodes de producció i 
extracció ecològicament compatibles, protegint la cultura i 
tradicions de la població nativa i la microeconomia local. 

• Desenvolupar una política de reforestació selectiva i amb bases 
ecològiques. 

 
Reconeixement i 
respecte dels 
drets dels pobles 
indígenes 
 

• Reconeixement dels pobles indígenes a romandre com a 
guardians del seu territori tradicional, continuant amb el seu 
sistema de vida ecològicament sostenible, amb plens drets 
d’autogovern i d’autodeterminació. 

• Reconeixement de la seva condició especial i diferent i garantir 
la seva representació en els fòrums i institucions internacionals. 

 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Agenda Verde para la Conferencia de Rio de 
Janeiro (1992) 
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Annex 4. Principals àmbits d’actuació de la recerca del Pacte Nacional per a la 
Recerca de 2008 

Les universitats catalanes han desenvolupat les seves línies de recerca en els àmbits del 
territori i biodiversitat, el cicle de l’aigua, cicles materials, i energia i canvi climàtic. El 
model de recerca ambiental universitària s’ha caracteritzat per la creació de centres o 
instituts de caràcter transversal, com per exemple l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals (ICTA) a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’Institut de Medi 
Ambient (IMA) de la Universitat de Girona (UdG) o l’Institut de l’Aigua de la 
Universitat de Barcelona (UB). 
 
Els Centres de Recerca de Catalunya (CERCA) han estat creats majoritàriament sota 
l’impuls de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració principalment de les 
universitats o d’altres institucions públiques i privades amb una marcada orientació 
tecnològica, responen a les necessitats de les industries i empreses. Els principals 
Centres de Recerca de Catalunya són: 

 
- Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners 

(CIIRC) 
- Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 

(CREAF) 
- Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) 
-  Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) 
- Institut Català de Ciències del Clima (IC3) 
- Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) 
- Institut Català de Nanotecnologia (ICN) 
- Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) 
- Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) 
- Institut de Geomàtica (IG) 
- Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) 
- Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 

 
Diversos Centres de CSIC a Catalunya estan vinculats amb l’àmbit del medi ambient, 
incloent les ciències marines, la química ambiental, el cicle de l’aigua, l’energia i el 
canvi climàtic. Els principals Centres del CSIC dedicats a la recerca ambiental són: 

 
- Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) 
- Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA) 
- Institut de Ciències del Mar (ICM) 
- Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua 

(IDAEA) 
- Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) 
- Observatori de física còsmica de l’Ebre (OE) 

 
Les grans infraestructures científiques i tecnològiques tenen com a objectiu fomentar la 
recerca i la tecnologia capdavantera, amb la finalitat d’atraure la inversió privada. Les 
principals infraestructures en l’àmbit del medi ambient a Catalunya són: 

 
- Barcelona Supercomputing Centre (BSC) 
- Consorci de Supercomputació de Catalunya (CIEM) 
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- Canal d’Investigació i Experimentació Marítima (CIEM) 
- Sincrotó ALBA 

 
La Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT) agrupa espais de 
producció, transferència, difusió i ús del coneixement i actua de punt de contacte i 
d’intercanvi de continguts i metodologies de recerca entre la comunitat investigadora. 
Els principals Parcs Científics existents a Catalunya són: 

 
- Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 
- Parc de Recerca i Innovació de la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC) 
- Parc de Recerca de la UAB 
- Parc Tecnològic de Tarragona 
- b_TEC Barcelona Innovació Tecnològica 
- Parc Científic de Barcelona de la UB 

 
La Xarxa de Centres Tecnològics (XCT) promou el foment de la transferència de 
tecnologia des del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa. Els principals 
Centres Tecnològics de Catalunya són: 

 
- Centre Tecnològic, centrat en la recerca sobre residus 

industrials, qualitat de l’aigua i la millora de processos 
industrials) 

- Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC), 
dedicat a la recerca sobre química neta/ sostenible) 

- Centre Tecnològic de la Construcció (iMAT), dedicat al medi 
ambient, aïllament tèrmic, aïllament acústic, energies 
renovable i eficiència energètica, entre d’altres.  

 
Les empreses privades dedicades a la recerca científica ambiental, col·laboren o 
utilitzen la recerca desenvolupada amb els centres públics de recerca i centres 
tecnològics. Es tracta d’empreses amb un elevat contingut científico-tècnic, que forma 
part del seu servei, o bé empreses amb departaments propis de R+D que tenen com 
objectiu atraure projectes competitius o per implementar en la seva oferta de productes i 
serveis tecnologies avançades i innovadores en l’àmbit ambiental. Un dels exemples de 
col·laboració d’empreses que canalitzen la seva recerca a través de Càtedres d’empresa 
en universitats o mitjançant la creació de centres tecnològics és el del Centre Tecnològic 
de l’Aigua (CETAQUA), creat per AGBAR conjuntament amb la UPC i el CSIC.  
Font: Elaboració pròpia a partir del Pla de Recerca i Innovació de 2008. Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa849 
 

                                                 
849 Pla de Recerca i Innovació de 2008. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. 
www.gencat.cat/diue/doc/doc_25250619_1.pdf (consultat 12/05/2011).  
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Annex 5. Creixement absolut i Taxa de creixement anual per períodes a les 
comarques catalanes 1960-1975 

 
Comarca 

 
Creixement absolut Taxa de creixement 

anual 
Alt Camp  3.754 0,852
Alt Empordà 14.166 1,355
Alt Penedès 13.485 1,743
Alt Urgell -2.188  -0,733
Alta Ribagorça -1.813  -2,037
Anoia 24.175 2,714
Bages 20.719 1,007
Baix Camp 38.366 3,002
Baix Ebre  3.365 0,351
Baix Empordà 17.489 1,752
Baix Llobregat 309.294 7,600
Baix Penedès 10.026 3,241
Barcelonès 620.502 1,956
Berguedà -4.992  -0,730
Cerdanya  620 0,341
Conca de Barberà -1.594  -0,548
Garraf  22.794 2,957
Garrigues -3.227  -0,957
Garrotxa 3.430 0,536
Gironès 30.926 2,208
Maresme  105.530 4,148
Montsià  4.919 0,717
Noguera -2.574  -0,414
Osona 18.998 1,349
Pallars Jussà -5.077  -1,935
Pallars Sobirà -4.478  -3,761
Pla d’Urgell 2.008 0,487
Pla de l’Estany 2.482 0,929
Priorat -3.149  -1,641
Ribera d’Ebre -3.288  -0,841
Ripollès -1.005  -0,198
Segarra -2.052  -0,732
Segrià  36.684 1,922
Selva 21.598 2,246
Solsonès   -311  -0,179
Tarragonès 67.626 4,848
Terra Alta  -2.112  -0,931
Urgell  -436 0,097
Val d’Aran -1.240  -1,395
Vallès Occidental 279.133 4,790
Vallès Oriental 100.466 5,381
Catalunya 1.733.019 2,466
 
Font: Elaboració pròpia a partir de Pujadas i Mendizàbal (1991: 22-23) 
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Annex 6: Evolució de la població i creixement absolut per comarques a Catalunya 
1975-1996 

Comarca 
 

1975 1981 1986 1991 1996 Creixement 
absolut 

1975-1996
Alt Camp  30.898  32.788  33.804  34.016  34.403  3.505
Alt Empordà  77.449  80.790  85.398  90.755  93.172  15.723
Alt Penedès  60.958  64.894  67.005  69.863  73.196  12.238
Alt Urgell  18.788  19.335  18.865  19.010  19.006  218
Alta Ribagorça  4.276  4.549  3.626  3.514  3.542  -734
Anoia  72.701  78.201  79.594  82.450  86.964 14.563
Bages 148.256 150.657 150.421 152.177 152.586  4.330
Baix Camp 107.055 118.189 123.745 131.599 140.540  33.485
Baix Ebre  65.673  62.554  64.452  64.645  65.879  206
Baix Empordà  77.093  81.990  83.911  89.930  95.986  18.893
Baix Llobregat 511.971 573.461 583.354 610.192 643.419  131.448
Baix Penedès  27.429  29.722  33.211  38.080  47.550  20.121
Barcelonès 2.412.613 2.454.491 2.376.600 2.302.137 2.131.375  -282.238
Berguedà  43.205  41.630  40.677  38.965  38.606  -4599
Cerdanya  12.609  12.041  12.200  12.396  12.757  148
Conca Barberà  18.443  18.268  18.404  18.001  18.285  -158
Garraf  62.904  69.084  71.816  76.915  90.435  27.531
Garrigues  20.950  20.469  20.214  19.429  19.273  -1.677
Garrotxa  44.546  45.245  45.368  46.060  46.708  2.162
Gironès 107.346 115.832 122.350 125.875 129.044  21.698
Maresme 231.112 253.527 269.502 293.103 318.891 87.779
Montsià  48.543  52.971  54.027  54.307  54.765  6.222
Noguera  36.452  36.051  35.847  34.782  34.390 -2.062
Osona 107.232 115.000 115.258 117.442 122.923  15.691
Pallars Jussà  14.779  14.219  13.817  12.860  12.817  -1.962
Pallars Sobirà  6.115  5.450  5.464  5.418  5.815  -300
Pla d’Urgell  28.246  28.806  28.675  28.802  29.116  870
Pla de l’Estany  19.074  20.805  21.416  21.072  23.833  4.759
Priorat  11.093  10.431  10.051  9.475  9.212  -1.881
Ribera d’Ebre  24.327  24.984  23.650  23.055  22.442  -1.885
Ripollès  29.673  29.620  28.314  27.167  26.365  -3.308
Segarra  17.674  17.380  17.104  17.040  17.407  -267
Segrià 151.480 157.200 158.677 162.904 163.691 12.211
Selva  76.071  82.606  91.238  98.255 104.833 28.762
Solsonès   11.290  10.911  10.796  10.792  11.171  -119
Tarragonès 132.887 149.411 149.090 155.881 169.016 36.129
Terra Alta  13.983  13.732  13.449  12.945  12.584 -1.399
Urgell  29.784  29.893  29.964  29.789  30.181  397
Val d’Aran  5.170  5.808  6.034  6.184  7.130 1.960
Vallès Occidental 545.591 598.324 620.786 649.699 685.600 140.009
Vallès Oriental 194.564 225.095 240.464 262.513 285.129 90.564
Catalunya 5.660.393 5.956.414 5.978.638 6.059.494 6.090.040 429.647
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Centre d’Estudis Demogràfics.850  

                                                 
850 Centre d’Estudis Demogràfics. Evolució de la població 1975-200.  
www.ced.uab.es/index.php?module=bancdedades&func=main&ambit=comarca&registre=total&dades=p
oblacio (consultat 13/08/2011).  
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Annex 7. Funcionalisme ecològic i problemes ambientals a Catalunya a mitjans de 
la dècada dels anys 90 del segle XX 

Àrees 
biogeogràfiques 
 

Característiques Principals problemes ambientals 
 

Alta muntanya 
 
Alta Ribagorça 
Alt Urgell 
Cerdanya 
Pallars Sobirà 
Ripollès 
Val d’Aran 
 

Espais forestals i pastorals
 
Supraforestals naturals 
d’alta muntanya 
 
Agrícoles 
 
Estanys d’alta muntanya 
 
Capçaleres fluvials 
 
Embassaments 
 
Nuclis urbans que no 
traspassen els 10.000 
habitants (excepte la Seu 
d’Urgell) 
  

Forestals: 
- Estacions d’esquí 
- Explotació forestal 

 
Pastorals: 

- Embosquinament (menor 
càrrega pastoral) 

- Estacions d’esquí 
- Freqüentació 

 
Culminals:  

- Freqüentació creixent (4x4) 
- Esports d’aventura 

 
Agrícoles: 

- Abandó i embosquinament 
 
Urbans:  

- Despoblament i nuclis petits 
 
Fluvials: 

- Creixement pesca esportiva 
- Esports d’aventura 

 
Lacustres: 

- Freqüentació estanys alpins 
- Explotació hidroelèctrica 
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Àrees 
biogeogràfiques 
 

Característiques Principals problemes ambientals 
 

Muntanya 
mitjana 
 
Berguedà 
Garrotxa 
Osona 
Pallars Jussà 
Solsonès 

Ecosistemes pastorals, 
forestals i agrícoles 
 
Àrees artificialitzades, 
situades en valls, planes 
deprimides i vessants 
assolellats 
 
Sistemes urbans poc 
nombrosos però que el 
alguns casos ultrapassen els 
10.000 habitants (Olot, Vic, 
Manlleu, Berga, Torelló) 
 
Petits estanys, rius 
(capçaleres i cursos 
mitjans) o embassaments 
 

Forestals:
- Explotació forestal 
- Segona residència 

 
Arbustius: 

- Segona residència 
- Incendis 

 
Pastorals: 

- Embosquinament  
- Estacions d’esquí 
- Freqüentació 

 
Culminals: 

- Freqüentació creixent (4x4) 
(només localment) 

- Esports d’aventura (només 
localment) 

Urbans: 
- Despoblament nuclis petits 
- Creixement desordenat 

d’alguns nuclis grans 
 
Fluvials:  

- Contaminació (granges, 
indústries i població) 

- Esports d’aventura (només 
localment) 

 
Embassaments: 

- Vells: rebliment i 
eutrofització  

- Nous: construcció 
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Àrees 
biogeogràfiques 
 

Característiques Principals problemes ambientals 
 

 
Litoral i  
pre-litoral 
septrentional 
 
Alt Empordà 
Baix Empordà 
Baix Llobregat 
Barcelonès 
Gironès 
Maresme 
Pla de l’Estany 
Selva 
Vallès Occidental 
Vallès Oriental 
 

Espai força unitari amb 
problemàtiques diverses 
 
Ecosistemes marins 
 
Cims més enlairats 
(Alberes, Montseny) que 
pertanyen al món de la 
muntanya mitjana però el 
fet de ser espais protegits 
els substreu dels riscos més 
greus  
 
Espais de grans 
concentracions 
poblacionals que afecten a 
la totalitat del país 

Marins i litorals:
- Contaminació 
- Erosió/reconstrucció platges 
- Turisme 
- Abocaments petrolífers 

 
Aigualosos: 

- Aiguamolls (localment) 
 
Forestals/ arbustius/pastorals: 

- Segona residència 
- Incendis 
- Implantació industrial 

 
Agrícoles:  

- Marginalització 
 
Urbans: 

- Problemes metropolitans 
(excessiva concentració 
poblacional, excés de residus, 
infraestructures...) 

 
Fluvials: 

- Contaminació urbana i 
industrial) 

 
Embassaments: 

- Vells: rebliment i 
eutrofització 

- Nous: construcció 
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Àrees 
biogeogràfiques 
 

Característiques Principals problemes ambientals 
 

Litoral i 
 pre-litoral 
meridional 
 
Alt Camp 
Alt Penedès 
Baix Camp 
Baix Ebre 
Baix Penedès 
Conca de Barberà 
Garraf 
Montsià 
Priorat 
Ribera d’Ebre 
Tarragonès 
Terra Alta 
 
 

Explotació turística de 
gairebé tota la costa 
 
Concentracions urbanes i 
industrials considerables, 
incendis forestals repetits, 
contaminació dels rius 
 
Territori amb menys pluges 
i amb un període d’eixut 
estival més prolongat 
 
Superfícies agràries 
importants 
 
Ús turístic localitzat a la 
costa 
 
Espai singular del Delta de 
l’Ebre 
 
Instal·lacions de les quatre 
centrals nuclears de 
Catalunya i de les 
instal·lacions 
petroquímiques de 
Catalunya 
 

Marins i litorals:
- Contaminació 
- Erosió/reconstrucció de 

platges 
- Turisme 
- Abocaments petroliers 

 
Sorrals i marjals (Delta de l’Ebre): 

- Erosió 
- Conflicte 

protecció/desenvolupament 
turístic 

- Dunes mòbils 
 
Forestals/arbustius/pastorals:  

- Segona residència 
- Incendis 

 
Agrícoles: 

- Marginalització 
- Contaminació (pesticides) 

 
Urbans: 

- Problema metropolità a 
Tarragona, Reus, Vilaseca 
(complexos industrials, 
contaminació atmosfèrica, 
sot-equipament, desgavell 
urbanístic i congestió) 

 
Fluvials: 

- Contaminació (urbana i 
industrial) 

- Escassetat cabals (excepte 
Ebre) 
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Àrees 
biogeogràfiques 
 

Característiques Principals problemes ambientals 
 

Continental 
 
Anoia 
Bages 
Garrigues 
Noguera 
Pla d’Urgell 
Segarra 
Segrià 
Urgell 
 

Pluviositat feble i eixut 
estival prolongat amb 
hiverns rigorosos i procliu 
a les boires hivernals 
 
Comarques eminentment 
agràries, només a l’entorn 
de Lleida i, en menor grau 
alguns altres caps de 
comarca hi arriba a haver 
una cert densitat de 
població 
 
Riscos ambientals menys 
significatius 
 
Problemes lligats al 
creixement urbà (l’Anoia i 
el Bages) 
 

Forestals/arbustius:
- Segona residència 
- Incendis 

 
Agrícoles: 

- Transformacions agrícoles 
- Contaminació (adobs, 

pesticides, morques) 
 
Urbans: 

- Problema metropolità a 
Manresa, Lleida (limitada) 

 
Fluvials: 

- Contaminació (urbana i 
agrària) 

 
Embassaments: 

- Regulació regadius 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de Camarasa (1994) 
 
 
  
 


