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Tothom coneix la definició de desenvo-
lupament sostenible que apareix a l’in-
forme encarregat per la Comissió Mundial 
per al Medi Ambient i el Desenvolupa-
ment de l’Organització de les Nacions 
Unides, conegut com a Informe Brundtland, 
i que va passar a definir l’estratègia del 
Programa de les Nacions Unides per al 
Medi Ambient (PNUMA): «Desenvolu-
pament que atén les necessitats del pre-
sent sense comprometre la capacitat de 
les generacions futures d’atendre les se-
ves pròpies necessitats». 

Per assolir un desenvolupament soste-
nible es fa necessari integrar les nostres 
activitats socioeconòmiques al medi am-
bient. És a dir, hem de ser conscients que 
la major part dels recursos que possibili-
ten el creixement econòmic no són reno-
vables, que el territori té una capacitat 
màxima d’acollir assentaments, espais 
on realitzar les activitats i altre tipus d’in-
fraestructures i que aquest mateix terri-
tori també té una capacitat màxima d’aco-
llida dels productes residuals que generem, 
siguin sòlids, líquids o gasosos. Ara bé, no 
és suficient en ser conscients, també s’ha 
d’actuar en conseqüència. 

La planificació territorial és un instru-
ment que ens pot ajudar a arribar a aques-
ta desitjada integració ambiental. Conèi-
xer les característiques i aptituds d’un te-
rritori, tant des del punt de vista del medi 
natural com social, així com preveure les 
implicacions que determinades accions 
i activitats poden generar en aquest ma-
teix territori, hauria de fer més fàcil acon-
seguir aquesta anhelada integració am-
biental. 

Però no sempre ha estat així. Tota ac-
ció té una repercussió i a la província de 
Tarragona tenim molts exemples de crei-
xements urbanístics, infraestructures de 
transport o activitats econòmiques poc 
encertades. 

Estarem d’acord que és necessari pro-
tegir el medi ambient. Un primer nivell 
de protecció, anomenat de protecció ho-
ritzontal, és aquell en què es troba la nor-
mativa que té una aplicació general a qual-
sevol part del territori on la normativa 
està en vigor. A casa nostra alguns exem-
ples són la normativa d’impacte ambien-
tal, la d’aigües, la de residus o la d’espècies 
protegides. 

Un segon nivell de protecció és el de 
tipus territorial. És a dir, es limiten una 
sèrie de zones que pels seus especials va-
lors s’han de protegir en major o menor me-
sura, indicant quines activitats són com-
patibles amb el fet de preservar les con-
dicions naturals de l’espai en qüestió. 
A Catalunya es distingeix entre 
les zones que formen part del 
Pla d’espais d’interès natu-
ral (PEIN), dels anomenats 
genèricament espais natu-
rals de protecció especial. 
La figura de màxima protec-
ció és el Parc Nacional. A 
Catalunya n’hi ha un, men-
tre que a la província de Ta-
rragona comptem amb tres 
Parcs Naturals (Montsant, Del-
ta de l’Ebre i Els Ports) i un Paratge 
Natural d’Interès Nacional (Poblet). 

No obstant, el desenvolupament, entès 
com la millora de la qualitat de vida de la 
població, també inclou la qüestió social. 
D’aquesta manera, per molt que prote-
gim el nostre entorn no podrem afirmar 
que el nostre nivell de desenvolupament 
és elevat si existeixen importants desi-
gualtats en el sí de la nostra societat. I, 
com tots sabem, aquestes desigualtats 
són cada cop més grans, també a la pro-
víncia de Tarragona. 

Som una societat consumista, en me-
nor mesura degut a la crisi econòmica ini-

ciada l’any 2007, i dependent. Que hi ha-
gi consum fa moure la roda de l’economia 
i quan un engranatge d’aquesta roda té 
un problema el conjunt de la roda es veu 
afectat. Consumim productes bàsics com 
ara menjar o roba i calçat, en consumim 
d’altres que se’ns han fet bàsics com ara 
els electrodomèstics o el cotxe, consu-
mim productes d’oci, etc. A més de con-
sumir també ens comuniquem i ens des-
placem. S’han creat xarxes de transport de 
mercaderies i passatgers que faciliten l’ac-
cessibilitat, a la vegada que també s’han 
desenvolupat xarxes de comunicació que 
possibiliten el contacte sense necessitat 
de fer un desplaçament. Però consumir i 
desplaçar-nos també té unes repercus-
sions, especialment ambientals, i encara 
més si es tracta d’un consum desmesurat 
i innecessari. On es troba el punt d’equi-
libri entre consum necessari i consum 

mesurat?  
Com deia, també som de-
pendents, excessivament 

dependents en alguns 
casos i això ens fa vul-

nerables. El nombre 
d’hores de sol que un 
territori rep al llarg 
de l’any depèn de la 
seva posició geogràfi-

ca damunt la superfí-
cie terrestre. Durant 

una part del dia el sol, prin-
cipal font d’energia pla-

netària, s’amaga i es fa de nit en 
el marc d’un cicle diari molt ben definit. 
L’espècie humana ha intentat des de l’an-
tiguitat minimitzar aquest handicap i, en 
un primer moment, va començar a fer ser-
vir el foc per augmentar la visibilitat noc-
turna. 

Actualment la il·luminació dels espais 
correspon, en la majoria els casos, a la 
llum produïda per l’energia elèctrica. En 
una societat com la nostra el gest de pitjar 
un interruptor i posar en funcionament una 
bombeta que treu de la foscor una habita-
ció ens sembla un fet poc extraordinari, 
quan en realitat és una cosa molt recent 

en el temps. Què faríem sense la nevera, 
la rentadora o la televisió? És per això que 
quan per alguna raó es produeix un tall 
del corrent elèctric ens fiquem tan ner-
viosos. Però és clar, potser sí que hi ha mo-
tius per ficar-se nerviós si el negoci en 
depèn o bé si és hivern i el sistema de ca-
lefacció està connectat a la xarxa elèctri-
ca. Una situació, aquesta darrera, agreu-
jada per la crisi econòmica i que ha portat 
a que hi hagi famílies que no puguin gau-
dir d’un temperatura adequada a l’inte-
rior de casa seva: pobresa energètica. 

Una cosa similar podem dir de l’aigua. 
Obrim una aixeta i podem beure aigua po-
table (si la quantitat de calç o de nitrats ho 
permet), podem omplir una olla per cui-
nar aliments, podem dutxar-nos, podem 
rentar la roba, etc. L’aigua arriba als nos-
tres habitatges a través de xarxes de sub-
ministrament, cosa que evita el fet de des-
plaçar-se a una major o menor distància 
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·Suport tècnic mediambiental al territori
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La cerca de la 

sostenibilitat i 

l’economia verda
Les polítiques ambientals no són expressió de mo-
dernitat, com a vegades pot semblar. El primer 
edicte ambiental documentat data de l’any 1272, 
quan el rei Eduard I d’Anglaterra va elaborar-lo 
prohibint l’ús del carbó de mar (sea coal) intentant 
gestionar un problema de qualitat de l’aire a Lon-
dres. S’havia acabat la fusta i els londinencs utilit-
zaven per escalfar-se un combustible que en 
comptes d’escalfar sobretot feia fum que acabava 
en un aire amb boira fotoquímica que els produïa 
molts problemes respiratoris. Vuit segles més 
tard, una part dels problemes 
amb que s’enfronten les 
administracions am-
bientals de tot el món 
són anàlegs a alguns 
dels que el rei 
Eduard I va inten-
tar controlar com 
la qualitat de l’aire 
o el control de les 
substàncies que 
s’aboquen al medi.  

Eren i són proble-
mes locals amb agents lo-
cals ben definits i determi-
nats. Durant el segle XX però han sorgit una nova 
sèrie de problemes ambientals a gestionar que 
mostren la capacitat que l’espècie humana té d’in-
cidir sobre el medi globalment, com són el canvi 
climàtic, el forat d’ozó o la pèrdua de biodiversitat, 
on les causes són per les activitats humanes que 
causen uns impactes globals. Avui en el segle XXI 
però, tots aquestes qüestions ambientals perdu-
ren però la seva gestió pot resumir-se en la cerca 
de la sostenibilitat i/o de l’economia verda que vol 
dir que en el nucli de les decisions econòmiques i 
polítiques de les organitzacions responsables de 
gestionar la nostra societat el temes ambientals se 
situen al mateix nivell que les qüestions socials i 
econòmiques, en definitiva, que configuren l’en-
torn de qualitat de vida dels ciutadans. 

La societat catalana, com a societat moderna 
està plenament centrada en aquests objectius i en 
aquest context i, en particular, les actuacions i les 
polítiques que la Generalitat de Catalunya està de-
senvolupant a les comarques de Tarragona en són 
un exponent.
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del nucli urbà per obtenir-la, un fet que a 
casa nostra, especialment a les zones ru-
rals, no queda tan lluny en el temps. To-
thom sap d’on prové l’aigua que raja per 
l’aixeta del nostre habitatge? 

I si l’aigua potable ens arriba fins a la por-
ta de casa, les aigües residuals generades 
van en direcció oposada. Aquesta sorti-
da es fa gràcies a una xarxa de clavegueram 
que, en molts casos, fa cap a una estació de-
puradora. Uns productes residuals, tam-
bé la brossa domèstica, que s’han de ges-
tionar adequadament. Tothom sap on fa 
cap la matèria orgànica que fiquem al con-
tenidor marró i, sobretot, els materials 
que fiquem al contenidor de la fracció re-
buig? 

Formem part de l’anomenada societat 
del benestar. La combinació del dinamis-
me de les activitats econòmiques amb les 
reivindicacions de tipus econòmic i so-
cial dels treballadors va permetre un aug-

ment de les rendes, establir unes condi-
cions de treball adequades amb vacances 
pagades, gaudir d’una sèrie de serveis pú-
blics bàsics com l’educació i la sanitat, o 
crear des dels governs un sistema d’ajuts 
als més desafavorits. 

La crisi econòmica està esquerdant 
aquest sistema. Per tot plegat ens hem de 
preguntar si el nostre model desenvolu-
pament és sostenible. I si la resposta és 
negativa, com és la meva opinió, ens hem 
de preguntar com podem contribuir a re-
conduir la situació.

Consumir i desplaçar-nos té repercussions 
desmesurades i innecessàries. On es troba 
l’equilibri entre mesura i necessitat?


