MEDI NATURAL

Als països del nostre entorn més pròxim, i això des de fa ja uns quants anys, és candent la
preocupació per la conservació del Medi Natural.
Aquesta preocupació, que en un primer moment fou essencialment dels científics i dels sectors
més crítics de la societat, està arribant a grans sectors de la població i fins i tot, i cada cop més,
a les diferents instàncies de poder, potser en gran part per l’arribada a aquestes instàncies de
partits d’esquerra i dels Verds.
Ja sigui per la conscienciació cada cop més gran per part de nuclis cada cop més importants de
persones, quan la desaparició de gran quantitat d’espècies de flora i fauna arreu del planeta és en
alguns casos, ara ja, irreversible; ja sigui perquè a la llum d’experiències no gaire modèliques, fa
por la possible degradació d’espais fins ara encara preservats; o perquè es pot començar a témer
per l’esgotament de recursos naturals a causa d’una explotació industrial incontrolada; sigui per
aquestes o per qualsevulla altra raó, el cert és que cada vegada més els parlaments legislen sobre
la matèria, els poders públics intervenen en aquesta àrea.
A casa nostra, ja durant els anys setanta algunes veus s’havien començat a manifestar fent
aparèixer escrits en la premsa, organitzant conferències o senzillament, intentant començar a
crear inquietuds entre la població infantil, intentant crear opinió, sense trobar gaire ressò, també
és cert. Aquesta inquietud per la preservació del Medi, va començar-se a fer sentir al carrer de
manera més contundent i clara amb la creació d’associacions civils fa més d’una dècada i mitja.
A partir de finals dels anys setanta, el Consell General començà a prendre una sèrie de mesures
que, per més que ara puguin semblar defectuoses, imperfectes o insuficients, tendeixen totes,
tant, cap a l’assoliment d’una millor qualitat de vida, com vers la preservació del Medi Natural.
Citaré tan sols les més rellevants:
• l’Ordinació I de 16 de juny de 1978 sobre urbanisme i construcció
• la Llei de residus sòlids, de 28 de juny de 1985
• la Llei de policia i protecció de les aigües, de 31 de juliol de 1985
• la Llei sobre contaminació atmosfèrica i acústica, de 31 de desembre de 1985
A partir de 1993, la Constitució deixa ben clar en l’article 31 que:
“És funció de l’Estat vetllar per la utilització racional del sòl i de tots els recursos naturals, amb
la finalitat de garantir a tothom una qualitat de vida digna i de restablir i mantenir per a les
generacions futures un equilibri ecològic racional en l’atmosfera, l’aigua i la terra i defensar la
flora i la fauna autòctones.”
Des de l’aprovació de la Constitució ençà citaré tan sols:
• la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000,
• La llei del patrimoni cultural, de 12 de juny del 2003,
Potser se’n podrien citar d’altres que, com les anteriors, de manera molt collateral, estan en la
línia de desenvolupar parcialment i al meu entendre i no pas de manera ni equilibrada ni massa
raonada el text constitucional.

Considero imprescindible que qualsevol formació política que pretengui governar es manifesti
en relació amb el tema i plantegi quina serà la seva línia o quines seran les seves línies concretes
d’actuació.
El partit Socialdemòcrata, en els diferents programes electorals ja s’ha manifestat, ja ha fet
propostes, cal, al meu entendre però, que mes enllà de mesures puntuals reflexionem
conjuntament sobre com, nosaltres, proposem actuar des del punt de vista legislatiu, quin tipus
de normativa pretenem dur a terme per tal de poder fer realitat unes aspiracions que tots
defensem.
La meva intervenció així com la proposta de resolució que demano sigui adoptada (amb les
modificacions o precisions que siguin oportunes) radiquen en aquest fet i pretenen donar
resposta a una pregunta que, com a partit polític, ens hem de posar:
• Quina política seguirà el partit Socialdemòcrata respecte a la preservació del Medi Natural?
O, dit d’altra forma:
• Com pensa, pel que fa a la preservació del medi natural, el partit Socialdemòcrata,
desenvolupar legislativament l’enunciat en l’article 31 de la Constitució perquè esdevingui
realitat?
El partit Socialdemòcrata ja ha dit, ho ha de repetir de manera contundent: creu en la necessitat
de preservar el medi natural en el que vivim i se situa sense equívocs, en una línia de defensa i
conservació de la Natura; Natura entesa com el conjunt de recursos indispensables perquè es
puguin desenvolupar els processos ecològics essencials, els sistemes vitals bàsics, entesa com a
Medi Natural.
Dic, defensa i dic conservació, afegeixo també: amb responsabilitat, i ho dic perquè, avui, qui
modifica amb més força les condicions de vida, d’hàbitat, arreu del planeta, és l’home. L’home
ha de ser doncs qui, raonadament, controli i preservi el Patrimoni Natural que cal servar per a
les generacions futures. Aquest control i aquesta preservació, raonades, no ho poden ser si
només se segueix la filosofia ben coneguda a casa nostra del qui dia passa any empeny, s’han de
fonamentar tenint en compte un coneixement profund, científic, de principis ecològics
fonamentals, coneixement basat en estudis científics contrastats, que només pot ser fruit d’una
acurada investigació, en definitiva, sobre uns fonaments el més segurs possible.
Partint d’aquests principis, en el moment que s’adopta una postura, cal poder-la explicar bé;
explicar-ne el perquè de manera clara i transparent i prendre les decisions adequades, que han
de ser reals, no només com estem acostumats a veure des de fa massa temps declaracions que
queden bé en el context d’una campanya mediàtica però que no se sap mai que pretenen en
realitat o què amaguen al darrera.
Crec, per altra banda, que és important també clarificar certes actituds que es creen sovint a
partir de la terminologia emprada. Només senyalaré que controlar, preservar, no tenen perquè
ser, sempre i únicament, sinònims de prohibir, sinó que ho han de ser, d’ordenar, de permetre, i
crec que és bo que així sigui, i que així apareixi en el conjunt de la legislació. El Medi Natural no
sols té un valor intrínsec que cal transmetre a les generacions futures, sinó que també
representa un valor cultural, científic, estètic i recreatiu, donmcs, econòmic, també, que cal
salvaguardar proposant una justificada utilització del sòl.
Dit això cal donar resposta a la pregunta que he plantejat més amunt i cal tenir en compte,
penso, d’entrada, dos elements bàsics diferencials que són, com ja he dit:

• el primer : que existeix, en determinats punts una legislació vigent;
• el segon: que en d’altres, aquesta és totalment inexistent.
Crec doncs que, tot i partint d’uns mateixos objectius bàsics que no es poden perdre de vista i
que són els exposats anteriorment, defugint però pretensions i exigències inviables, convé
procedir de forma diferenciada segons que existeixi o no legislació en el tema.
En el cas que existeixi (podem dir que així és en el camp de la protecció de les aigües, de
l’atmosfera, de la pollució acústica, o encara de l’urbanisme, sense pretendre ser exhaustiu) crec
que cal encomanar al grup parlamentari i no seria de més que treballés en aquest camp en
estreta collaboració amb els elegits comunals:
• que procedeixi a una revisió del text o textos existent(s) per tal d’adequar-lo(s) si fos el cas
tant a l’exposat en el text constitucional com a l’exposat en la present ponència;
• que revisi, i exerceixi la seva potestat de control parlamentari del Govern respecte a l’estat
d’aplicació del conjunt de la legislació vigent així com de les possibles desviacions respecte
a l’esperit de la Llei i en els casos de no aplicació, o d’aplicació parcial, que intenti
diagnosticar per quins possibles motius o bé exigir-ne l’aplicació o que proposi possibles
línies d’actuació o de modificació.
• Quan no existeixi legislació o que aquesta es consideri inadequada, que proposi línies
concretes d’actuació ja sigui en base a preguntes al Govern, a propostes d’acord o a
presentació de proposicions de llei.
És en aquest sentit que des d’ara i en aquesta mateixa intervenció em permeto demanar un
pronunciament del partit sobre la necessitat indefugible de protegir el Medi Natural i no només
la flora i la fauna autòctones que encara viuen en el nostre territori, sinó també els elements
essencials per al manteniment dels equilibris biològics, reservant de forma planificada espais
constituïts pels corresponents hàbitats naturals o encara espais indispensables per la preservació
d’aigua potable.
No crec que s’hagi de fer ni de forma capritxosa ni a corre-cuita, sinó en base a un raonament
científic clar, coherent i meditat, fruit de l’estudi acurat de cada realitat i proposant les diferents
mesures de protecció pertinents, mai capritxoses, que escaiguin a cada zona.
A tal efecte cal:
• considerar diferents tipus de figura de preservació com poden ser les de: Parc Nacional (que al
meu entendre no correspon a unes dimensions com les del nostre Estat), Parc Natural,
Paisatge Natural, Pre-parc o qualsevulla altra necessària, en funció de la corresponent fragilitat
ecològica o dels elements que es pretenen conservar, preservar o protegir;
• determinar les diferents zones que convé protegir;
• fixar el tipus de figura que correspon a cada zona;
• elaborar el corresponent pla d’ús i gestió.
• definir, en funció de cada cas de figura i d’acord amb la Constitució, com s’exerceixen les
competències de cada administració;
L’avantatge de tal forma de procedir mitjançant diferents plans radica en el fet que permet
regular l’ús del Medi Natural en base a diferents valors de referència, on el més important i
preponderant ha de ser, sens dubte, el biològic, però no ha de ser l’únic a ésser tingut en

consideració, eliminant tots els demés, sinó que han de convergir tots, fins i tot el duna possible
explotació, no té perquè ser contradictori, vers el manteniment d’un Creixement Sostenible.
La moció que presento i demano sigui adoptada porta sobre aquests dos punts.

Moció:
El partit Socialdemòcrata:
D’acord amb l’article 31 de la Constitució que estipula: “és funció de l’Estat vetllar per la
utilització racional del sòl i de tots els recursos naturals, amb la finalitat de garantir a tothom
una qualitat de vida digna i de restablir i mantenir per a les generacions futures un equilibri
ecològic racional en l’atmosfera, l’aigua i la terra i defensar la flora i la fauna autòctones.”
Vista la legislació vigent;
Considerant que gran part de la legislació que codifica una utilització del sòl, només té en
compte la urbanització d’aquest;
Considerant també que no n’hi ha prou amb una reglamentació del que són les zones habitables
sinó que la preservació del Patrimoni Natural implica un ordenament raonat de la totalitat del
territori nacional que tingui en compte la noció de Creixement Sostenible.
Conscient que els recursos naturals no són extensibles i que malmetre’ls por perjudicar tan les
generacions actuals com, encara més, les futures, en particular pel que fa a les reserves d’aigua
potable;
Conscient que la conservació dels hàbitats naturals és un dels elements essencials per a la
protecció i la preservació de la flora i la fauna;
Conscient que flora i fauna constitueixen un patrimoni natural d’un valor no sols intrínsec, sinó
que també cultural, científic, estètic, econòmic que cal transmetre a les generacions futures;
Acorda:
Encomanar al grup parlamentari (i no seria de més que treballés en aquest camp en estreta
collaboració amb els elegits comunals):
• que procedeixi a una revisió del text o textos existent(s) per tal d’adequar-lo(s), si fos el cas, tant al
text constitucional com a l’exposat en la present ponència;
• que revisi, i exerceixi la seva potestat de control parlamentari del Govern respecte a l’estat
d’aplicació del conjunt de la legislació vigent així com de les possibles desviacions quant a l’esperit
de la Llei i en els casos de no aplicació, o d’aplicacions parcials, intenti diagnosticar per quins
possibles motius i o bé exigir-ne l’aplicació o proposar possibles línies d’actuació.
• Quan no existeixi legislació o que aquesta es consideri inadequada, proposar polítiquesconcretes
d’actuació ja sigui en base a preguntes al Govern, a propostes d’acord o, fins i tot, a proposicions
de llei.
• Que de manera el més ràpida possible elabori un text legislatiu, en base al compromís electoral
que va acordar el partit referent a la vall del Madriu i d’acord amb els principis exposats en la part

expositiva, que han de guiar l’elaboració d’una llei marc de protecció del Medi i que són els
següents:
• considerar diferents tipus de figura de preservació com poden ser les de: Parc
Nacional, Parc Natural, Paisatge Natural, Pre-parc o qualsevulla altra necessària, en
funció de la corresponent fragilitat ecològica o dels elements que es pretenen
conservar, preservar o protegir;
• determinar les diferents zones que convé protegir;
• fixar el tipus de figura que correspon a cada zona;
• elaborar el corresponent pla d’ús i gestió.
• definir, en funció de cada cas de figura i d’acord amb la Constitució, com s’exerceixen
les competències de cada administració;

