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1. Títol: LA CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT i  LA 
NOVA CULTURA DEL TERRITORI, DE L’AIGUA i DE L’ENERGIA 

2. Apartat dels 10 punts on es situa: Punt 7 del manifest. Reconversió 
ecològica de l’economia, expropiació i socialització de les empreses 
energètiques i sobirania alimentaria. 

3. Exposició, diagnòstic, reflexió general: 

 
Som immersos en la crisi ambiental més gran de la història per causes antròpiques, la qual cosa 
està suposant la pèrdua tràgica de diversitat biològica.. 

Es constata que el problema més greu de la pèrdua de la biodiversitat s’està produint actualment 
fora dels espais naturals protegits i afecta a les espècies més comunes.  

Cal avaluar el grau d’efectivitat de les polítiques de conservació o mediambientals i introduir-hi els 
canvis que siguin necessaris per millorar la seva efectivitat. 

 
PRINCIPALS PROBLEMES AMBIENTALS CATALANS  
(per ordre aproximat d’importància) 
A més a més del propi desconeixement, inconsciència o falta de sensibilitat, és clar, i tot allò que 
estem alterant globalment dels cicles del N i del P a la Terra.. 
 
1- Aïllament biològic, reducció, contracció, artificialització i pèrdua de naturalitat dels espais 

naturals. 
 

2- Pèrdua global de biodiversitat, essència i fonament biològic de la nostra llar terrestre, de 
la qual no hi ha recanvi. 
 

3- Manca de gestió forestal adequada que integri tant la maduració ecosistèmica de les 
piròfites pinedes secundàries vers els inherents i estables alzinars, rouredes o màquies, 
com la prevenció d'incendis i la producció de biomassa, aquesta com a producte 
secundari que no pas com a objectiu prioritari; desprotecció real dels boscos singulars, 
madurs i/o vells. 
 

4- Manca d'equilibris ecosistèmics complexos i estables, sense comunitats de depredadors 
i superdepredadors complexes, succeint-se llavors les superpoblacions de senglars, 
conills, processionària.. 
 

5- Degradació dels agrosistemes, a tots nivells, un territori immens, entorn el 30% de la 
superfície de Catalunya, més d’un milió d’hectàrees. Simplificació ecosistèmica i 
empobriment general de la biodiversitat pròpia dels camps amb polítiques i praxis 
especialment agressives: rompudes i desmunts de marges i turons per a l’extensificació de 
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vinyes emparrades i altres conreus, reconversions d’antics secans mediterranis en 
regadius centroeuropeus insostenibles, ús de transgènics i monocultius, artificialització del 
medi natural i degradació del paisatge rural, cremes, herbicidats i fumigacions, 
sobreadobats i abús del llaurat, eliminació de marges i vores vives, de tanques arbrades, 
riberes, boscos illa i altres bosquines marginals, abandó i degradació de marges, murs i 
barraques de pedra seca, de basses, fonts, cucons i aljubs, de masos.. 
 

6- Manca de Nova Cultura de l'Aigua de conques de rius, d’estanys i llacs nets, rics i plens.. 
Amb sobreexplotació evident i manca de control dels aqüífers, amb les sequeres que 
s’albiren.. Qualitat encara insuficient de l’aigua rius, fonts.. 
 

7- Manca de Nova Cultura de l'Energia, democràticament; inconscients de les 
problemàtiques que es deriven del model centralitzat, d'ocupació i degradació del país, 
d’emissió de gasos contaminants i canvi climàtic, etc. Amb petroleoquímiques “Ripsols” 
talment com a veritable “Mördor” per al Camp de TGN, “endesas” i altres grans com els 
“reis de Roma”, amb les persones sense ofici ni benefici.. 
 

8- Manca d'una Nova Cultura del Territori, amb costes i riberes públiques i íntegres, 
dignificant paisatges i restaurant perifèries.. Degradació del paisatge i dels seus elements 
associats, erosió, contaminació i pèrdua de fertilitat del sòl, creixements desaforats i 
superpoblació... 

 

9- Sobreexplotació dels mars, pesquera.. Absolutament irracional, sense atendre a criteris 
científics.. 

 

10- Manca de suport a una producció agrícola i ramadera locals, garantint una alimentació 
sana de les persones, per a les persones i amb les persones, sobiranament, autosuficients, 
diversificades, racionals, pròximes, fresques, saludables, segures, ecològiques, 
autòctones, respectuoses, harmonioses i sinèrgiques amb l’entorn natural, socials, 
eficients, rentables, sostenibles.. 

 
Si els economistes no van saber predir l’actual crisi econòmica, segur que no es podrà dir 
el mateix dels que fa temps avisen d’una pròxima crisi ecològica global. O potser aquesta 
crisi econòmica ja és una primera manifestació d’aquesta crisi ecològica? 
 

 

4. Proposta de documents per aprofundir el tema: 

4.1.- Llibres: 

 
Aperitiu	  	  d’idees	  i	  estratègies	  claus	  per	  a	  la	  conservació	  i	  recuperació	  de	  la	  biodiversitat	  catalana;	  
Grup	  d’Estudi	  i	  Protecció	  dels	  Ecosistemes	  Catalans	  -‐	  GEPEC/EdC:	  
http://gepec.cat/files/pdf/Aperitiu_bdiv.pdf	  
	  
Reptes	  per	  preservar	  els	  boscos	  madurs	  a	  Catalunya;	  
Institució	  Catalana	  d’Històrica	  Natural	  (ICHN	  –	  Institut	  d’Estudis	  Catalans)	  &	  Associació	  Silene:	  
http://ichn.iec.cat/pdf/Boscos_madurs_Catalunya.pdf	  
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4.2.- Altres documents: 

	  
ESTRATÈGIA	  2000	  catalana	  per	  a	  l’ús	  i	  conservació	  de	  la	  diversitat	  biològica;	  	  
Institució	  Catalana	  d'Història	  Natural	  (ICHN	  –	  Institut	  d’Estudis	  Catalans):	  
http://ichn.iec.cat/Estrategia.htm	  
	  
AVALUACIÓ	  2008	  de	  l’efectivitat	  del	  sistema	  d’espais	  naturals	  protegits	  de	  Catalunya;	  
Institució	  Catalana	  d'Història	  Natural	  (ICHN	  –	  Institut	  d’Estudis	  Catalans):	  
http://ichn.iec.cat/Avaluacioespais.htm	  
	  
MANIFEST	  2010	  per	  la	  conservació	  de	  la	  biodiversitat	  a	  Catalunya;	  Consell	  Superior	  d'Investigacions	  Científiques,	  
Institució	  Catalana	  d'Història	  Natural	  –Institut	  d’Estudis	  Catalans,	  Universitat	  de	  Barcelona,	  Universitat	  Politècnica	  de	  
Catalunya,	  Universitat	  de	  Girona,	  CREAF-‐	  UAB:	  http://www.upc.edu/saladepremsa/al-‐dia/mes-‐
noticies/2010/cientifics-‐catalans-‐impulsen-‐un-‐manifest-‐a-‐favor/Text-‐del-‐Manifest-‐de-‐Santa-‐Susanna.pdf	  
	  
INFORME	  2011	  sobre	  els	  nous	  reptes	  en	  la	  conservació	  dels	  espais	  naturals	  i	  de	  les	  espècies;	  aportacions	  del	  Consell	  
de	  Protecció	  de	  la	  Natura	  en	  relació	  amb	  els	  espais	  protegits:	  http://ichn.iec.cat/pdf/CPN_EspaisNaturalsProtegits.pdf	  
	  
INFORMES	  2010	  i	  2013	  sobre	  l’estat	  i	  les	  tendències	  del	  medi	  natural	  a	  Catalunya;	  
Institució	  Catalana	  d'Història	  Natural	  (ICHN	  –	  Institut	  d’Estudis	  Catalans):	  
http://ichn.iec.cat/pdf/InfMN2013.pdf	  
	  
CONCLUSIONS	  2013	  segones	  Jornades	  sobre	  Boscos	  Madurs	  a	  Catalunya:	  
http://www20.gencat.cat/docs/parcsnaturals/Home/Zona%20Volcanica%20de%20la%20Garrotxa/Novetats/Documen
ts%20i%20enlla%C3%A7os%20novetats/20130412_2_Jornades_boscos_madurs_Cataluny_ca.pdf	  
	  
DECLARACIÓ	  2014	  a	  favor	  del	  Patrimoni	  Natural	  de	  Catalunya,	  	  
acció	  promoguda	  des	  de	  la	  gran	  majoria	  de	  l'àmbit	  científic	  i	  tècnic	  implicat	  en	  l’estudi	  i/o	  gestió	  del	  medi	  natural:	  
http://defensapatrimoninatural.wordpress.com/declaracio/	  
	  
ENTREVISTA	  a	  Jeremy	  Rifkin	  en	  la	  Contra	  de	  la	  Vanguardia:	  
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2012/05/04/pagina-‐64/89378877/pdf.html?search=Jeremy%20Rifkin	  
	  
APUNTS	  per	  a	  una	  nova	  democràcia	  catalana,	  europea,	  universal:	  
http://goo.gl/aMGOX7	  
	  
ARTICLE	  Mala	  i	  Bona	  crisi:	  
http://goo.gl/qdzsNu	  
 
 

5. Propostes d'acció política a debat, numerades: 
 

1- Aprovació i desplegament d’una àmplia Llei de Conservació de la Diversitat Biològica i del 
Patrimoni Natural. 

2- Cal recuperar el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, actualment 
desaparegut, i desplegar polítiques transversals eficaces i eficients. 

3- Cal una Agència Catalana de la Natura garant de la conservació de la natura a casa nostra i 
gestora dels espais naturals i de les espècies de flora i fauna atenent a criteris científics 
vinculants; integrant l’Observatori de la Biodiversitat, coordinant polítiques transversals... 
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4- Cal una Estratègia per a la Conservació i l’Ús Sostenible de la Diversitat Biològica a 
Catalunya.  

5- Específicament, sobre l'aprofitament de biomassa actualment creixent, desplegar les 
garanties necessàries per a regular estretament les aclarides silvícoles endegades amb 
l'objectiu de producció de biomassa reutilitzable a fi i efecte s'asseveri que els tractaments 
forestals siguin certament sostenibles ecològicament: amb millora ecosistèmica implícita 
que acceleri la maduració de les piròfites pinedes secundàries vers els inherents, rics, 
complexos i estables alzinars i rouredes o màquies potencials i, així alhora prevenir incendis 
tant a curt com a llarg termini. Tanmateix, sobre el pasturatge controlat, caldrà la seva 
restricció en pinedes secundàries i altres boscos en regeneració amb sotabosc poblat per 
plançons o peus joves d’espècies que són reclutament d’alzinars i rouredes potencials, o en 
boscos amb espècies relictes vulnerables al pasturatge que, tot i ser eficaç a mig termini en 
determinats supòsits i positiu per a determinats hàbitats d'ambients oberts, poden suposar el 
seu empobriment dramàtic a mig i llarg termini, limitant-se la seva resiliència i estabilitat en front 
de pertorbacions com el foc, sequeres persistents o ventades. Circumscripció del pasturatge en 
boscos avançats en la seva successió, alzinars i rouredes amb el seu sotabosc inherent ja 
conformat, així com en determinats reticles silvo-pastorals que no interfereixin en la successió 
del conjunt de la massa forestal. 

6- Calen les eines necessàries i suficients de participació social vinculants, des de 
l’elaboració de polítiques, plans i programes, fins la seva execució i presa de decisions. 
Establiment de seguiment científic acurat per part de zoòlegs, botànics i/o ecòlegs 
forestals, preceptiu a priori i a posteriori en qualsevulga intervenció d'explotació i gestió de 
fauna o forestal, de forma que es garanteixi el manteniment de les funcions productores i 
ensems protectores i socials de camps i boscos i la seva biocenosi associada. 

7- Articulació de la Nova Cultura del Territori com a estructura d’estat, amb conservació, 
recuperació i protecció decidida del paisatge i de la diversitat biològica. Implementació de 
diverses polítiques actives de reducció de la petjada ecològica; Agendes 21 Locals vinculants, 
POUM’s participats, Cartes del Paisatge vinculants... Ampliant i connectant els espais naturals 
protegits, amb costes i riberes públiques, recuperant equilibris ecològics tot evitant 
superpoblacions, amb pressupostos pròpiament per a la conservació del medi ambient i de la 
biodiversitat.. Promoció decidida de la producció agrícola i ramadera locals, garantint una 
alimentació sana per a les persones i amb les persones, sobiranament, autosuficients, 
diversificades, racionals, pròximes, fresques, saludables, segures, ecològiques, autòctones, 
respectuoses, harmonioses i sinèrgiques amb l’entorn natural, socials, eficients, rentables, 
sostenibles.. Impulsant cooperatives locals de distribució..   

8- Articulació de la Nova Cultura de l’Aigua com a estructura d’estat, amb polítiques actives 
de reducció de la petjada hídrica, de l’ús sostenible de l’aigua i/o autosuficient intra-conca, de 
gestió pública i col·lectiva, amb Plans de Conca Fluvial participats i vinculants, amb 
implementació de sistemes múltiples i moderns de racionalització del consum i ús de l’aigua, 
estalvi i eficiència, tant en l’àmbit domèstic i urbà, però especialment en la indústria i 
l’agricultura, com la depuració plena i la reutilització, l’ordenació de cultius eminentment 
mediterranis, els cicles tancats eficients en processos industrials, el control de la 
sobreexplotació dels aqüífers tot restringint o extingint concessions d’aigua, estratègies 
múltiples d’emmagatzemament descentralitzat de pluvials, escorrenties.. 
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9- Socialització i gestió pública de les grans empreses energètiques, i implementació de 
polítiques actives de reducció de la petjada de carboni... Articulació de la Nova Cultura de 
l’Energia com a estructura d’estat, el mecanisme catalitzador principal per a assolir la 
sostenibilitat socioambiental a nivell planetari. Mitjançant l’impuls decidit de la generació 
distribuïda enfront el model centralitzat imperant, afavorint la implantació de minisolars, 
minieòliques, minigeotèrmiques, minibiomassa, minimaremotriu... amb kits cada vegada més i 
més eficients, econòmics i netament ecològics, arreu de  les teulades i subsòls de les nostres 
cases, barris, pobles, urbanitzacions, polígons i comunitats vàries... No pas gravant 
fiscalment la producció descentralitzada d’energia, i llavors, amortitzada la inversió en pocs 
anys, cobrant en lloc de pagar el rebut de la llum.  Cal deturar i reconduir el desplegament 
eòlic encara vigent evitant els seus impactes directes i indirectes sobre el medi natural i el 
paisatge a: canvi d’uns eteris diners per a uns pocs, amb gegants aerogeneradors i en massiva 
implantació, degrada el patrimoni natural i el paisatge de tots -parcs eòlics i horts solars que 
són si més no veritables eufemismes de grans centrals elèctriques-.  L’energia doncs pot ser 
tanmateix renovable i lliure, democràtica i social, integradora i inclusiva socioambientalment i, 
rentable, competitiva, neta, eficient, estalviadora, fiable, segura, adaptable, respectuosa, 
harmònica, ecològica... Una producció energètica sostenible de veritat a tots nivells! 
Implementació de smart grids de redistribució i gestió intel·ligent de l’oferta i demanda 
energètica, promoció d’estratègies vàries d’estalvi, eficiència i racionalització energètica, 
l’impuls de la rehabilitació energètica global dels sistemes tant actius com passius en 
habitatges, oficines i indústries, desenvolupament de l’hidrogen com a font principal 
d’emmagatzament i transmissió d’energia i amb els diferents vehicles elèctrics (..) com a 
sistemes parells d'acumulació, pla de desenvolupament de smart cities.. Com a pas previ, cal 
la plena transparència del finançament dels partits polítics, i llavors, per lògica, poder 
aprovar reglaments respectius prou atractius per als ciutadans tot  afavorir fiscalment la 
generació descentralitzada de l’energia, socialitzant-la i, d’aquesta manera, superar 
decididament la crisi econòmica, mitigar quan abans millor el canvi climàtic i possibilitar la 
regeneració ecològica planetària. Creant-se noves fonts d'ocupació en la producció, instal·lació 
i manteniment dels diversos sistemes de producció.. En el marc de la Tercera Revolució 
Industrial que s'albira: obviant la dependència actual del carboni, d’un petroli que s’acaba i que 
ens aboca a la crisi sistèmica.. Esdevenint implícitament un nou sistema d’organització social, 
amb poder lateral, distribuït, alternat.. I una era més col·laborativa en comunió global sincrònica 
amb la natura, responsable i conscient, humana i empàtica.. Un nou paradigma també 
geopolític i amb avantatges tanmateix pels països pobres, que no caldrà que reconverteixin 
infraestructures caduques..  

 

 

6. Autors i data: 

Toni Bara, biòleg i professor. Renau (Baix Gaià).  

Maig 2014. 

 


