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Resum : El moviment ecologista a Catalunya ha estat marcat per un
model de creixement industrial molt contaminant i poc respectuos
amb el medi ambient. Aixo ha configurat un ecologisme molt reivin-
dicatiu, poc estructurat i que no ha aconseguit protagonisme politic
a causa de les disputes internes dins dels partits verds. A partir dels
anys noranta, el moviment ecologista ha quedat integrat en 1'aparell
institucional perque l'Administracio ha assimilat gran part dell
plantejaments ecologistes i perque els partits politics n'han assumit
les propostes. Actualment, 1'ecologisme es troba en un punt d'infle-
xio cn que ha de redelinir el seu paper i reorientar-se cap a linies
d'actuacio de tipus social (consum responsable i una economia mes
igualitaria).

Paraules clau : Associacionisme, desenvolupament sostenible, ecologisme,
moi+imetil social. Pla Energetic Nacional, UniO Europea

Resumen : El movimiento ecologista en Catalunya se ha visto marcado
por un modelo de crecimiento industrial altamente contaminante y
poco respetuoso hacia el medio ambiente. Se ha configurado un ecolo-
gismo muy reinvindicativo, poco estructurado y Clue no ha alcanzado
protagonismo politico debido a las disputas internas dentro de los par-
tidos verdes. A partir de los anos 90, el movimiento ecologista queda
integrado en el aparato institucional debido a la asimilacion por parte
de la Administracion de los planteamientos ecologistas y por la asun-
cion de sus propuestas por los partidos politicos. Actualmente el eco-
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logismo se encuentra en un punto de inflexion en el que esta redeG-

niendo su papel y reorientandose hacia lineas de actuacion de tipo so-

cial (consumo responsable y una economia mas igualitaria).

Abstract : The Catalan ecologist movement arose as a response to a model of

industrial growth which was highly contaminating and markedly hostile to

the environment. The movement has been vociferous, rather weakly structu-

red and has failed to achieve political weight as a result of internal disputes

within the various ,green,, parties. From the early nineties on, the movement

was largely absorbed into the establishment panorama since the government

and mainstream political parties embraced the ecologists' programme. At pre-

sent the ecologist movement is at a crossroads and is redefining its role and

channelling its energies into action on a more social plane (responsible con-

sumption and a_/airer economy).

Keywords : Groups. Sustainable Development. Environmentalism, Social mo-

venient. National Energy Plan, The European Union.

Aquest estudi forma part d'un treball d'investigacio dirigit pel

professor Nazario Gonzalez titulat El proces de polititzacio i institucio-

nalitzacio del moviment ecologista a Catahulya (1970-1995), que es

va presentar el setembre de 1997 a la Universitat Autonoma de Bar-

celona.

L'eix central del treball es l'analisi del proces de consolidacio del

moviment ecologista a partir de la decada dels setanta. La influencia

del Maig frances de 1968, les cireumstancies ambientals adverses

d'un territori marcat per un model economic i industrial que origina

greus problemes ecologics i el proces de transicio politica que fara

que els partits donin prioritat a la consolidacio de la incipient de-

mocracia configuren un model associatiu marcadament reivindica-

tiu i poe cohesionat que ha dificultat la concrecio d'una alternativa

politica con, ara la dels Verds alemanys o francesos.

Aquesta falta de cohesio del moviment ecologista es va fer palesa

entre la decada dels vuitanta i principis dels noranta, quan la majoria

dels partits politics van incorporar dins dels seus programes electo-

rals els plantejaments ecologistes i es van comenear a formar coali-

cions politiques dels Verds amb formacions tradicionals d'esquerres

(let que podem anomenar ^^proces de polititzacio del moviment ecolo-

gista))). D'altra banda, I'aplicacio de les politiques ambientals en 1'am-

bit comunitari va consolidar l'assumpcio per part de I'Estat d'un pa-

per preponderant en materia de medi ambient; un fet que es rellecteix

en l'aplicacio progressiva de les politiques mediambientals per part
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de la Comunitat Europea, en la creacio del Ministeri d'Obres Publi-
ques i Medi Ambient i del Departament de Medi Ambient de la Gene-
ralitat de Catalunya, i, mes recentment, del Ministers de Medi Am-
bient (fet que podem anomenar «proces d'institucionalitzacio del
moviment ecologista))).

A 1'ultima part del treball s'analitza quina es la situacio actual del
moviment ecologista en un context en que moltes de les reivindica-
cions de 1'ecologisme s'han integrat a les institucions publiques. Te-
mes com ara la recollida selectiva de les escombraries, el tractament
de residus, les campanyes d'estalvi d'energia, la conscienciacio de la
utilitzacio dels transports publics, etc. ban estat assimilats pel sec-
tor public i pels programes electorals dels partits politics, i el paper
del moviment ecologista passa per un punt d'inflexio en que ha de
tornar a definir la seva funcio. Es comencen a desenvolupar alterna-
tives com el consum responsable i el retorn als origens amb propos-
tes que enllacen amb els primers programes dels Verds alemanys pel
que is a la transformacio en una societat menys competitiva, menys
industrialitzada i amb una estructura social basada en el temps
lliure (reduccio de la jornada laboral, repartiment del treball, atencio
al sector social).

1. El moviment ecologista a Catalunya

1.1. La conscienciacio ecologica

En les societats occidentals es va comencar a prendre consciencia
dels problemes ecologies a partir de la Segona Guerra Mundial, que
va incidir en la necessitat d'organitzar moviments socials per fer
front a una problematica de consegiiencies molt greus per al futur
del planeta.

A finals dels anys seixanta, enfront dels primers simptomes de la
crisi economica i davant l'entrada en una nova fase de la revolucio
industrial i tecnologica, va sorgir un moviment social de base que
posava en questio el paradigma dominant basat en 1'industrialisme
com a motor de la societat. Hi va haver autors, corn ara Robert Yung
(propostes de descentralitzacio i de reduccio de les escales produc-
tives i economiques), Ivan Illich (retorn als plantejaments ecologies i
naturistes) o Rugy Dutschke (critica del model agrari intensiu i pro-
ductivista de la revolucio russa i propostes per tornar a l'agricul-
tura sostenible), que van plantejar la necessitat de superar el model
capitalista, generador de desigualtats i de problemes ambientals
greus.
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El Maig del 68 va neixer en un context sociopolitic marcat pel pes-

simisme davant d'una civilitzacio amenacada per 1'energia nuclear i

el seu us com a arma de guerra entre les dues superpotencies: els

Estats Units d'America i l'URSS. El detonant de la Guerra del Viet-

nam va crear un corrent important d'oposicio a la guerra i va agru-

par a tot el mon els moviments pacifistes. Els disturbis racials i les

seves consegiients revoltes als carrers dels Estats Units van configu-

rar un context pessimista davant d'un futur incert per a una civilit-

zacio dominada per la guerra i les desigualtats socials.

Va apareixer un nou corrent de pensament com a alternativa a la

filosofia tradicional. Autors com ara Jean-Paul Sartre o Albert Ca-

mus plantejaven la idea utopica que es podrien establir sistemes so-

cials que poguessin satisfer les generacions futures. Filosofs com

Herbert Marcuse, de l'Escola de Frankfurt, protestaven contra la in-

justicia i criticaven la societat industrial (L'home unidimensional,

Eros i civiiitzacio). Altres autors, com Andre Gorz, plantejaven una

nova visio de la societat del futur basada en el temps lliure, una ade-

quacio de l'home a la naturalesa, la superacio del treball industrial i

l'obertura a una nova concepcio de loci lligada a 1'ecologia emergent

(Los caminos del paraiso, Ecologia y politica).

Com a consegiiencia d'aquest moviment social tan ampli i intens

que va significar el Maig del 68, es van produir, a la majoria de les so-

cietats occidentals, canvis estructurals que van donar pas a la confi-

guracio d'uns moviments socials nous que ja no es basaven en el

model industrialista poc critic amb les desigualtats que provocava. A

partir del 1969, el moviment es va escindir en quatre grans branques

molt interrelacionades: els col•lectius d'ultraesquerra; els movi-

ments alternatius, inclosos els moviments per la pan i pacifistes, els

corrents orientalistes, espiritualistes i els hippies; el moviment eco-

logista, i el col•lectiu antinuclear.

L'impuls que va significar el Maig del 68 i l'aparicio a la Rum pu-

blica dels perills de l'energia nuclear, a mes dels primers simptomes

de degradacio mediambiental, van accelerar el proces de consolida-

cio de la cultura ecologista, que va combinar una base teoricocienti-

fica (per primera vegada cientifics amb prestigi reconegut van alertar

sobre els perills de 1'esgotament dels recursos naturals i sobre la

possibilitat literal de destruccio del planeta davant una catastrofe

nuclear) amb l'accio (nombrosos grups petits sorgits de moviments

socials alternatius emergents i de la riquesa politica van comenear,

en una primera fase, a plantejar protestes i denuncies concretes da-

vant de casos locals de contaminacio i deteriorament del medi am-

bient, i despres es van anar estructurant de manera organitzada i

proposaven solucions d'ambit local).
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Els grups ecologistes van neixer a finals dels anys setanta als Es-
tats Units i durant els vint anys segiients es van anar estenent per
tot el mon: primer, als Paisos Baixos i a Alemanya; despres, a la ma-
joria d'estats industrialitzats d'Europa central i occidental. I a la
decada dels vuitanta, amb caracteristiques noves i diferenciades, a
l'India, Kenya i el Brasil. Als anys noranta el moviment es va esten-
dre per les republiques de l'antiga URSS i pels pafsos de Pest d'Eu-
ropa.

Una de les aportacions principals del moviment ecologista va ser
la de servir de centre d'experimentacio social de formes de Vida dife-
rents; s'aprofitaven les fissures d'un sistema estatic i inert per obrir
espais de participacio social. Es van adoptar diverses formes d'inter-
vencio, com ara la desobediencia civil, els sabotatges a instal-la-
(,tons, les campanyes de sensibilitzacio i de protesta, etc. El resultat
va ser la posada en practica de nombroses iniciatives, innovacions i
experimentacions socials que tenien com a objectiu reconstruir la
societat civil i reduir el paper de l'Estat.

1.2. L'ecologisme com a moviment social .a Catalunya

El model d'ecologisme que s'ha desenvolupat a Catalunya hereta
en gran part moltes de les tendencies dominants a Europa que hem
anomenat anteriorment. Com apunta Santiago Vilanova, ,el movi-
ment ecologista catala neix de la confluencia de diversos sectors:
cientifics critics i progressistes, intellectuals, periodistes, tecnics en
energies alternatives, militants politics (autogestionaris, llibertaris,
contraculturals), associacions de veins i grups proteccionistes, co-
missions de defensa del territori, autonomistes, nacionalistes, paei-
Iiistes, feministes, agricultors, etc.))) (Garcia, Reixach, Vilanova, 1979).

Aquesta diversitat de protagonistes ens permet analitzar 1'ecolo-
gisme catala des de tres perspectives complementaries entre si: la
reivindicativa, la politica i la cultural.

1.2.1. La perspectiva reivindicativa

Una de les caracteristiques clau que defineix el moviment ecolo-
gista a Catalunya ha estat la forta implantacio de la voluntat popular
i l'oposicio a determinades actuacions de l'Administracio i del sector
privat. La creacio de comites, comissions, plataformes, coordinado-
res i les accions de boicot a certes empreses han marcat una linia
d'actuacio influida per la falta d'una estructura politica com la dels
moviments ecologistes moderns de la resta d'Europa i per uns dese-
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quilibris territorials provocats per un proces d'industrialitzaeio in-

controlat i molt contaminant.

Durant els darrers vint-i-cinc anys han coexistit dos fronts reivin-

dicatius: d'una banda, el d'oposicio a la politica de les administra-

cions (tant la central com l'autonomica), que han consentit la conta-

minacio lliure i incontrolada per part de les empreses privades:

d'altra banda, el d'oposicio als interessos economics de les empreses

multinacionals (poc respectuoses amb el medi ambient per norma

general), que han estat afavorides per la necessitat de l'Administra-

cio d'atreure capital i generar Hoes de treball, fet que ha facilitat la

implantacio de les empreses mes contaminants (principalment les

del sector quimic i petrolier).

Els estudis existents sobre el model territorial de Catalunya mos-

tren que el periode de creixement economic, que es va estendre fins a

mitjan anys setanta, no es va traduir de manera homogenia a tot el

territori, sing que va ser acompanyat per un increment dels desequi-

libris territorials: gran concentracio de la poblacio, de l'activitat

economica i de les infraestructures a la zona metropolitana de Bar-

celona; especialitzacio productiva excessiva d'alguns sectors (textil i

confeccio, metal•lurgia, construccio, comers), fenomen encara mes

accentuat a les comarques relativament poc industrialitzades, i 1'a-

dopci6 dun sistema turistic de masses que ha provocat una urbanit-

zacio incontrolada de les costes: «La tendencia economica definitiva

d'Espanya cap a un model industrial es va produir a la decada dels

seixanta. Es va apostar per un augment rapid del producte interior

brut per arribar a una renda per capita alta. Per aconseguir-ho, es

van combinar diversos processos: la industrialitzacio de l'agricul-

tura, 1'expulsi6 massiva de la forea de treball rural cap a les ciutats i

un proces de concentracio industrial obert completament a la inver-

sio estrangera.» (Recio, 1994). A Catalunya, despres de la crisi

energetica del 1973 es va reforear l'energia nuclear, que va contri-

buir a agreujar els problemes mediambientals i la degradacio de les

zones mes castigades en aquest proces d'industrialitzacio.

La lluita reivindicativa del moviment ecologista es va orientar en

nou grans apartats:

a) La giiestio energetica (relacionada principalment amb 1'energia nu-

clear)

• La lluita antinuclear. La problematica de les centrals nuclears,

especialment conflictiva a Catalunya, ha estat l'eix unificador de la

lluita reivindicativa. Al voltant del Comite Antinuclear de Catalunya

(CANC), que es va fundar el 1977, van sorgir diversos col•lectius
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d'accio locals que van ser la base de la posterior consolidacio del mo-
viment ecologista, com el Col•lectiu de Periodistes Ecologistes (1977)
i el grup TARA (Tecnologies Alternatives Radicals i Autogestionades).
A partir de les protestes antinuclears van sortir altres plataformes i
col•lectius que van incidir en altres temes (tractament de residus,
tractament de 1'aigua, plans territorials, etc.).

A Catalunya, la protesta antinuclear es va iniciar a Barcelona
amb les primeres manifestacions antinuclears de mare i maig de
1979, organitzades per diversos grups ecologistes. Hi van assistir
mes de 50.000 i 100.000 persones, respectivament, per sol•licitar la
moratoria nuclear i la paralitzacio del Pla Energetic.

La decada dels vuitanta es va caracteritzar per diversos intents
d'uniiicacio del moviment antinuclear en tres grans fronts: l'antiu-
rani, l'antitransports de productes radioactius i l'anticentrals nucle-
ars. El proces reivindicatiu dels vuitanta va quedar definit per les pro-
testes antinuclears locals i puntuals (a Asco i a l'Ametlla es van
iniciar els nuclis de resistencia), per la inlluencia de les recerques
d'alternatives a 1'energia nuclear per part dels col•lectius cientifics
procedents d'Europa (Primera Conferencia Catalana per a un Futur
sense Nuclears, organitzada pel Grup de Cientifics per a un Futur No
Nuclear. GCTPFNN, el 1987) i per l'inici d'accions legals contra els re-
presentants de les centrals termiques i nuclears (Alternativa Verda va
promoure tin proces judicial contra el director de la central termica
de Ceres i va portar el cas a la Comissio de les Comunitats Europees).

L'accident de Vandellos I (1989) va obrir un gran debat dins la so-
cietat que va radicalitzar el caracter reivindicatiu de la protesta anti-
nuclear. La publicacio per part del Centre d'Analisis i Programes Sa-
nitarfs (CAPS) del llibre Las radiations ionizantes y la salad,
coordinat per Pere Carbonell, va contribuir encara mes a la radicalit-
zacio del debat: a la seva presentacio hi van assistir mes de 130 met-
ges, fisics i economistes, que van proposar el tancament definitiu de
Vandellos.

A partir dels anys noranta, la lluita antinuclear es va centrar en dos
fronts: d'una banda, va continuar el proces de protesta puntual da-
vant les deficiencies estructurals de les centrals nuclears i es va iniciar
un nou front de Iluita destinat a fer que l'Administracio publica (repre-
sentada pel Consell de Seguretat Nuclear i el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat) augmentes el control en les successives
inspeccions a les centrals nuclears i s'inicies el proces de desmantella-
ment i de tancament definitiu dels reactors en marxa dins el territori
catala: d'altra banda, i en un context que podem anomenar pacifists
(enmig del conflicte b0-lie al golf Persic) i en ple debat sobre el nou pro-
jecte del Pla Energetic Nacional (PEN), es va desenvolupar una cam-
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panya a escala nacional, ^^Viure sense nuclears,,, amb la participacio

dels principals grups ecologistes i pacifistes catalans: Casal de la Pau,

Moviment d'Objectors de Consciencia (MOC), Greenpeace, DEPANA,

Justicia i Pau, Integral, Associacio Catalana per a la Pau, etc.

b) La problematica d'altres fonts d'energia : el gas natural i l'energia

terrnica

El Pla Energetic Nacional preveia que el 1987 el 5,3% de l'abasta-

ment energetic quedes cobert pel gas natural com a alternativa al pe-

troli. Amb aquesta finalitat es van establir com a objectius prioritaris

la consolidacio, l'ampliacio i el perfeccionament de la infraestructura

necessaria per a aquesta energies: xarxes de gasoductes, diposits

d'emmagatzematge i distribucio industrial i domestica. El moviment

ecologista va posar en dubte les explicacions de 1'Administraci6 sobre

els avantatges del gas natural perque les plantes d'emmagatzematge

de gas tambe representaven un perill i perque la construccio de gaso-

ductes implicava 1'expropiaci6 de zones agricoles. D'altra banda, la

manca de iransparencia en e1 proces i la manca d'estudis previs so-

bre els riscos que comportava van fer que sorgis una oposicio frontal

a la implantacio del model energetic amb gas natural, els costos de

transport del qual eren forca mes elevats que els del petroli.

Les centrals termiques tambe han estat tin motiu de protesta po-

pular a causa del seu alt grau de contaminacio i del rise potencial

per a l'entorn natural que signiiica la seva implantacio. El cas de la

Central Termica de Cubelles (societat formada en el 50% per Enher i

Hidroelectrica de Catalunya) ha estat emblematic dins la iluita rei-

vindicativa.

c) Lagestto dels resides

El tractament dels residus industrials tambe ha estat un dels eixos

d'enfrontament entre l'Administracio i el moviment ecologists. A Cata-

lunya, a principis dels noranta, hi havia uns 275 abocadors incontro-

lats que es feien servir per llencar-hi residus especials, nom que

compren productes que poden ser toxics o molt contaminants i que

haurien de rebre un tractament i una eliminacio especilics. La indus-

tria a Catalunya generava aproximadament 1.900.000 tones/any de

residus, de les quals 1. 100.000 poden considerar-se resides especials.

El Pla de Residus Industrials, aprovat el 1988, va intentar rectifi-

car la manca d'eficiencia en el tractament dels residus. Aixo es va

traduir en ]a potenciacio dels abocadors i de les plantes incinerado-

res, de les plantes fisicoquimiques i dels abocadors controlats. No va
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significar pas la reduccio de la produccio de residus toxics. Es trac-
tava de no afectar la industria i de controlar i planificar sense poten-
ciar el reciclatge.

Des del col•lectiu ecologista es va intentar canviar la tendencia de
crear residus innecessaris. Les alternatives ecologistes fonamentals
eren minimitzar les deixalles i impulsar una politica de reutilitzacio.
Des del Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) i des de Gre-
enpeace es va preconitzar una produccio neta. Aixo significava un
canvi d'orientacio de les propostes de l'Administracio, basat en as-
pectes com el canvi d'habits de consum, l'eliminacio de les emissions
toxiques, la paralitzacio de la produccio de compostos quimics, etc.

co La critica ecologista a les grans in_fraestructures del Ministeri d'O-
bres Publiques

• Els problemes ambientals dels rius de Catalunya. Els rius cata-
lans han patit les consegiiencies d'una politica industrial expansiva
i d'un model de desenvolupament que ha defensat els transvasa-
ments. A consequencia d'aquest proces, la majoria dell rius estan
avui greument afectats per la contaminacio. Hi ha rius com 1'Anoia,
el Besos o el Ripoll que es poden considerar irrecuperables.

Hi ha hagut moltes mobilitzacions contra les empreses contami-
nants. Les mes importants han estat per als rius Ter, Segre, Llobre-
gat i la riera de Tenes a causa dels abocaments toxics que hi van fer
empreses de la industria paperera i quimica. Les coordinadores eco-
logistes locals que van dur a terme aquestes mobilitzacions son la
Comissio per la Defensa del Ter, el Moviment Ecologic de Lleida i el
Grup de Defensa dels Aiguamolls Empordanesos, entre d'altres.

• La politica de transvasaments. El Pla Hidrologic Nacional plan-
teja, de manera no oficial, sis transvasaments de l'Ebre a altres con-
ques. Es preten portar aigua fins al Duero, Bilbao, Barcelona, Valen-
cia i Murcia, una mitjana de 65 m^;/s. Aquests transvasaments, que
el moviment ecologista ha denunciat fermament, tenen repercus-
sions de dos tipus: ecologicament, perjudiquen 1'ecosistema perque
modifiquen substancialment els cursos dels rius i els embassa-
ments; socialment. signifiquen un desplacament important de per-
sones afectades per la politica d'embassaments i la marginacio de
moltes zones afectades per la politica hidrologica, ja que l'activitat
economica es dirigeix on hi ha infraestructures i recursos.

Les activitats de la Coordinadora Antitransvasament van consis-
tir a presentar al-legacions al Pla Hidrologic, mobilitzar els perjudi-
cats pel projecte (agricultors, comerciants, ecologistes) i organitzar
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manifestacions davant del Parlament de Catalunya amb l'objectiu

que la Generalitat retires el pla.

• El projecte del delta del Llobregat i del port de Barcelona. L'obj ec-

tiu del Port Autonom de Barcelona era oferir a les grans empreses

multinacionals la plataforma de distribueio europea que pretenia re-

fori^ar 1'entrada de mercaderies a la CEE per la Mediterrania. La se-

gona fase del projecte era 1'ampliaci6 de 1'aeroport i la construccio de

la ciutat aeroportuaria, de 1'autovia del Llobregat, de la Pota Sud

(prolongacio del nus del Llobregat fins a l'aeroport) i d'una nova via

d'acces ferroviari al port.

Des del col•lectiu ecologista s'han denunciat les repercussions

que podia tenir el projecte en 1'ambit social i mediambiental. Per una

banda, el conglomerat d'infraestructures de comunicacio (autovies,

vies ferries, pistes d'aterratge i poligons industrials): per 1'altra, la re-

duccio de les reserves naturals i dels aquifers.

Enfront d'aquesta situacio, el 1993 es va formar la Coordinadora

contra el Desviament del Riu Llobregat, que va iniciar una campanya

informativa i d'accions: "No al desviament>> i ((Si a la defensa i la rege-

neracio del delta)). En aquesta coordinadora hi ha membres d'Inicia-

tiva per Catalunya, Esquerra Republicana, Partit dels Comunistes

de Catalunya, Grup Ecologista de Bellvitge, Amics del Prat, Accio

Ecologista, etc.

• La degradacio del litoral maritim. A Catalunya es donen gairebe

totes les formes possibles de contaminacio del mar: la domestica (ur-

bana); la quimica amb productes biodegradables, la quimica amb

productes no biodegradables, la termica, la radioactiva. Els simpto-

mes de la degradacio que causen son clarament perceptibles: desse-

cacio de les zones humides, salinitzacio dels aquifers, destruccio del

bosc i dels paisatges, retroces de les platges, etc.

El moviment ecologista ha plantejat mobilitzacions contra la ur-

banitzacio incontrolada i intensiva de la costa, com en els casos

d'Empuriabrava, de les urbanitzacions del delta de 1'Ebre i de 1'Albu-

fera; i tambe contra la construccio de passeigs maritims i ports es-

portius, com a Sant Antoni de Calonge.

Les entitats ambientalistes tenen un paper important en la cons-

cienciacio pel canvi d'habits que permeti la sostenibilitat del litoral.

A Formentera i a Eivissa, el GOB ha proposat que es crein reserves

maritimes excloses de l'activitat turistica i pesquera. A Menorca es

va posar en marxa la campanya >>Adopta una platja>> amb l'objectiu

de sensibilitzar la poblacio i fer-la participar en la neteja de les plat-

ges i en la vigilancia de la costa; aquesta filosofia es molt semblant a
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la que ha pres la Fundacio EcoMediterrania, que ha demanat protec-
tors del litoral de Catalunya central dins la campanya «Litoral viu».
Pero tambe hi ha altres grups ecologistes i naturistes, com DEPANA
o Accio Ecologista, que han empres campanyes en aquesta mateixa
lima per protegir els espais naturals del litoral.

e) Les vies de comunicacio i el Pla Territorial de Catalunya

L'ordenacio del territori a Catalunya genera problemes de transit
perque es basa en un sistema de transport dominat pel vehicle pri-
vat. Dins el mare institucional del Ministeri d'Obres Publiques, la
Generalitat de Catalunya va aprovar un pla de carreteres, vigent fins

a ]'any 2001, que estableix com a elements clan de la seva politica de
transport dues grans infraestructures: la construccio de l'Eix Trans-
versal, que amb la carretera Vic-Olot travessa les valls d'En Bas, dels
Forners i el Parc Natural de la Garrotxa, i el Quart Cintur0, denun-

ciat pels ecologistes perque podria arribar a eliminar els ultims es-
pais naturals de la comarca del Valles.

Des del col•lectiu ecologista han sorgit associacions de cicloturis-
tes, d'ecologia urbana i de defensa dels vianants que, sovint aliats
amb associacions de veins, han pressionat els ajuntaments a favor
de restar espai als cotxes i tornar-lo als vianants, i per reclamar la
gratuitat i 1'extensi6 dels transports publics. A Barcelona, hi ha ha-
gut grups, com ara Accio Ecologista i Amics de la Bici, que han acon-
seguit una certa incidencia puntual i que han obligat diverses vega-
des a modificar plantejaments poc ecologies i a ampliar els carrils
per a bicicletes de la ciutat.

,l) La industrialitzacio contaminant petroquimica i del clor

• La petroquimica de Tarragona. El Pla Energetic Nacional del
1978 preveia 1'acceleraci6 del Pla d'Explotacio d'Hidrocarburs, que
atectava, en I'ambit de I'Estat espanyol, uns vuit milions d'hectarees.
La instal•lacio de la industria petroquimica es va justificar com una
ineludible necessitat per al desenvolupament industrial. Una de les
consequencies del proces d'implantacio de les grans companyies pe-
troliteres (Shell Oil Co, Chevron i Canada North West Land Ltd.) a la
zones de Tarragona va ser la rapida degradacio de l'entorn natural i la
progressiva irnplantacio d'industries contaminants en els poligons
industrials, sobretot a partir dels anys setanta. Al costat d'Empetrol,
a Tarragona, s'hi van construir moltes industries quirniques, com
ara la multinacional Paular, dedicada a la fabricacio d'acid cianhi-
dric i de cianur d'hidrogen. Hi va haver diversos accidents que van
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provocar les protester dels ecologistes: fugues de gas d'6xid de nitro-

gen a la fabrica Paular, al Morell, fugues d'acid nitric, etc. 11'agricul-

tura tambe s'ha vist perjudicada per aquest proces d'industrialitza-
66, perque hi ha hagut moltes expropiacions de terres per construir
gasoductes, torres d'alta tensi6, autopistes, etc.

• La ind(tstria del PVC. Greenpeace i Acci6 Ecologista van organit-

zar dues grans campanyes contra la fabricaci6 de PVC. Aquestes

campanyes alertaven sobre els efectes perjudicials que podien tenir

per a la poblaci6 les incineradores que la multinacional Solvany pre-

tenia instal•lar a la zona del Baix Llobregat. En consequencia, es va

formar una coordinadora d'oposici6 al projecte que ja tenia l'aprova-

ci6 de la Junta de Residus.

g) La urbanitzaci6 incontrolada

El proces de descongesti6 industrial de Barcelona ha provocat que

les comarques del seu voltant hagin patit un proces de congesti6 ur-

banistica, tant en l'ambit urba com en 1'industrial. Al Valles Oriental,

la proliferaci6 de poligons industrials i la instal•laci6 d'industries molt

contaminants, corn les de Sant Fost de Campsentelles i la de Mollet

del Valles, han provocat problemes greus de saturaci6 mediambien-

tal. Dins el context de les lluites reivindicatives del moviment ecolo-

gista, l'oposici6 a la construcci6 de poligons industrials en zones de

valor natural ha estat el terra principal de les mobilitzacions de les

associacions de veins contra la Compania General de Administracio-

nes e Inversiones SA (AISA), que pretenia que s'aproves el Pla Parcial

de Llica de Munt en el qual es preveia la destrucci6 de centenars

d'hectarees de bosc per a l'ampliaci6 de les vies de transport.

La urbanitzaci6 incontrolada dels anys setanta va servir d'impuls

per a la proliferaci6 d'urbanitzacions illegals. Aquest tipus d'urba-

nitzacions tambe ha estat el blanc de moltes protestes i mobilitza-

cions del moviment ecologista. Per exemple, Bigues i Riells, que es

un terme municipal dunes 2.800 hectarees, es va parcel•lar il.legal-

ment a mitjan anys seixanta, i a finals dels setantaja hi havia vint-i-

quatre urbanitzacions en marxa que no estaven incloses en el Pla

General d'Ordenaci6 del municipi. Un altre dels casos que va mobi-

litzar els ecologistes va ser el de Gallecs; el Ministeri de l'Habitatge va

expropiar urgentment unes zones agricoles per tal de construir una

ciutat enorme de 150.000 habitants als termes municipals de Mo-

llet, Parets, Llica d'Avall, Santa Perpetua, Palau, Polinya i Montcada.

Els ecologistes van ocupar les terres i van crear la Comissi6 per a la

Defensa de Gallecs, que va protagonitzar les primeres manifesta-
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cions multitudinaries de Catalunya, entre les quals hi ha la del

1979, en que van participar unes 8.000 persones.

Un altre exemple de tensio entre els ecologistes i l'Administracio, el

va provocar el Pla Director de 1'Area Metropolitana de Barcelona, el

1968. Aquest pla dissenyava una serie d'arees industrials i residencials

roves que s'havien de fer en terreny agricola i havien d'arribar fins al

Parc Natural Provincial de Sant Llorenc del Munt, que ja estava ame-

nacat per la degradaeio de les seves condicions naturals a causa d'unes

urbanitzacions situades a l'area d'abans del pare. Al final, la Coordina-

dora per a la Salvaguarda del Massis de Sant Llorenc del Munt i de la

Serra de 1'Obac i el SIPMA de Terrassa van aconseguir aturar parcial-

ment les obres mes comprometedores de la urbanitzacio.

Barcelona no s'ha salvat d'aquest proces especulatiu de creixe-

ment incontrolat. Els anys de desenvolupament industrial van pre-

senciar la construccio de barris marginals periferics al voltant del

cinturo industrial barcelones i de les zones deshabitades que es de-

dicaven tradicionalment a l'agrieultura. La creacio de les vies rapi-

des amb motiu de les Olimpiades de Barcelona, que es basaven en

un model circulatori amb el cotxe com a eix central, va provocar

l'organitzacio i la mobilitzacio de grups de ciutadans. La plataforma

ciutadana Barcelona Estalvia Energia, formada per grups i associa-

tions ecologistes (Accio Ecologista, DEPANA, CEPA, Col•lectiu Agu-

dells, etc.), per grups de ciutadans (Federacio d'Asspciacions de

Veins de Barcelona, Amics de la Bici, etc.) i per sindicats (Comissions

Obreres), va portar a terme una campanya basada en una serie de

propostes per fer de Barcelona una ciutat sostenible. Posteriorment,

prenent com a referencia l'experiencia de la ciutat de Seattle als Es-

tats Units, es va crear el forum Barcelona Sostenible, en el qual es

van aplegar, a titol individual, representants de la campanya, tecnics

i representants de les administrations per tal de constituir unes co-

missions per estudiar els indicadors de sostenibilitat de la ciutat.

h) La massificacio del turisme

• La zona Moral. La problematica general de les regions costaneres

(aglomeracions urbanes i industrials, demografia creixent, etc.) s'a-

greuja de manera alarmant a causa de la generalitzacio del fenomen

del turisme. L especulacio turistica i la superpoblacio estacional han

estat molt perjudicials per a 1'eeosistema litoral, que ha hagut de su-

portar aportacions enormes de deixalles urbanes i d'aigiies residuals.

A la zona nord de Catalunya, els principals punts de mobilitzacio

ecologista han estat els caps de Creus i de Norfeu (reclamats com a

pares naturals), els aiguamolls de l'Emporda i de Pals, la desenibo-
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cadura del Ter (on es pretenia construir una urbanitzacio per a ones
30.000 persones entre Torroella i l'Estartit), la cala Aigua-xellida i
els ports esportius de Tossa, Calella i Roses. Les formes de protesta
de grups com el GAP (Gabinet d'Assessorament Popular) i DEPANA
han estat les ocupacions populars que exigien la no-material itzaci6
dels grans projectes urbanitzables, i les denuncies.

A la zona sud de Catalunya, a mes de la massificacio turistica, cal
afegir-hi la degradacio causada per la ubicaciu de les industries mes
contaminants, com la quimica i la petrolifera, a les zones de Cons-
tanti. Cambrils, Torredembarra, la Pobla de Mafumet, etc.

• Les zones de muntanya. A partir dels anys setanta, a les comar-
ques de 1'Alt Pirineu es va donar un fenomen de reconversio econo-
mica orientada cap al sector turistic. El col•lectiu ecologista, repre-
sentat pels Grups de l'Alt Pirineu, ha hagut de fer front als principals
problemes mediambientals que han provocat les pistes d'esqui. les
cadenes hoteleres, la urbanitzacio incontrolada, els aeroports, els tu-
nels, els eixos de comunicacio, etc. Aquests grups han plantejat una
serie d'accions encaminades a ]a demanda d'una Llei d'alta mun-
tanya que reguli 1'explotaci6 de l'entorn natural amb l'objectiu que si-
gui tractat des d'una perspectiva global i no per interessos sectorials.
L'Administracio ha optat per una politica d'ajudes eeonomiques a les
zones rurals a canvi de la seva reconversio turistica. Els col-lectius
ecologistes intenten que aquesta mena de turisme s'insereixi dins
d'un programa d'actuacio sobre els espais protegits que impedeixi les
practiques especulatives i que serveixi per regenerar, netejar i conser-
var els boscos, cosa que al seu torn permetria crear llocs de treball.

i) Extraccio massiva de recursos naturals

Catalunya to una gran diversitat d'ecosistemes, i aixo vol dir que
to molts recursos susceptibles de ser aprofitats per a la industria. El
moviment ecologista ha denunciat 1'extracci6 incontrolada d'aquests
recursos naturals.

El proces d'edificaciu de Barcelona a partir dels anys seixanta va
provocar la creacio de pedreres als afores de la capital; es van fer ex-
traccions al Baix Llobregat, al Valles, al Maresme i al Garraf. El
col•lectiu ecologista va pressionar per evitar el proces de degradacio
que provocaven aquestes extraccions. Entre moltes altres reivindica-
cions, podem destacar les seguents: la d'Unio de Pagesos del Baix
Llobregat, que s'oposava ales extraccions massives de la comarca; ]a
de la Comissio per a la Defensa del Farell, a Caldes de Montbui, que
es va oposar a l'ampliacio de la pedrera que 1'empresa EGRESA ex-
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plotava a la muntanya del Farell; la del Grup Ecologista del Garraf,

que va emprendre una campanya de sensibilitzacio sobre el pro-

blerna que constituia la prolil'eracio d'antenes i sobre la fabrica de ci-

ment de Vallearca (molt contaminant) ubicada en una zona propo-

sada com a pare natural.

1.2.2. La perspectiva politica

Malgrat el seu caracter reivindicatiu, l'ecologisme catala esta molt

influit per dos grans corrents politics. Per una banda, el model am-

biental representat pel nacionalisme politic, que si be esta relacionat

intimament amb el model posat en practica per la Unio Europea,

molts dels seus plantejaments es nodreixen del Congres de Cultura

Catalana, que va servir per posar les bases ideologiques del que seria

la futura orientacio ecologica del Govern de la Generalitat i d'un am-

pli sector de l'ecologisme. Per una altra banda, dins el que podriem

anomenar 1'esquerra politica, que inclou una gran part del moviment

reivindicatiu de l'ecologisme, la influencia mes directa se centra en el

model mediambiental proposat pels Verds.

• El Congres de Cultura Catalan (1976-1977). La celebracio del

Congres de Cultura Catalana va aconseguir reunir practicament tot

1'espectre politic catala: PSUC, Convergencia Socialista, Moviment

Comunista Catala, Convergencia Democratica de Catalunya, i fins i

tot els independents, amb l'objectiu de debatre els problemes que

afectaven la cultura catalana i buscar solucions des d'una perspec-

tive de govern autonomic que ja s'entreveia en un futur immediat.

Dels vint-i-cinc grans temes sobre la cultura catalana que es van

tractar en el Congres, quatre van ser especialment importants per al

desenvolupament d'un model ambiental del futur Govern de la Ge-

neralitat i tambe van ser recollits per part del moviment ecologista:

1'agricultura, la industria, l'ordenacio del territori i 1'economia. En

conjunt, es preconitzava un model industrialista i intensiu en recur-

sos naturals que va marcar el model mediambiental posteriorment

adoptat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat. i que va
ser molt criticat per part del moviment ecologista a partir de la de-
cada dels noranta, perque plantejava propostes encaminades a miti-

gar els efectes de la industrialitzacio pero no aspirava a canviar el

model productiu imperant.,

En 1'ambit agricola, l'objectiu era adequar 1'estructura agraria

tradicional (explotacio familiar) a les noves condicions de 1'economia
industrial i urbana que feien necessaria una reforma agraria per
part del futur Govern. Es defensava un model que seguia una poli-

79



1'c're AIoi i i 11(()

tica d'industrialitzacio i comercialitzacio basada en la implantacio

d'industries agroalimentaries i en politiques concretes de desenvolu-
pament rural, que permetessin instal•lar industries a les zones tra-
dicionalment rurals.

En ambit industrial, l'objectiu era intentar reconduir la pro-
blematica de 1'excessiva concentracio industrial en determinades zo-
nes i solucionar o reduir els efectes ambientals. Per primera vegada
va quedar reflectida en un document public la preocupacio per te-
mes com ara: la sobreexplotacio de recursos renovables i no renova-
bles, la contaminacio de faire i de l'aigua, la degradacio dels espais
naturals al voltant de les poblacions i el retroces de 1'agricultura.

En l'ambit de l'ordenacio del territori, es van intentar reduir els
impactes que el model industrialista del franquisme havia ocasionat
en el territori i que havia provocat un proces d'explotacio del patri-
moni natural. Les propostes es van estructurar en tres eixos: confi-
guracio d'un mare institucional propi i autonom, institucionalitzacio
de la comarca i resolucio dels contlictes de planificacio de manera
que s'aconseguis una 4endencia a 1'equilibri ecologic i al benefici so-
cial i cultural, i no al maxim profit individual ni a 1'explotaci6 depre-
dadora i exhaustiva del territori» (Fuster, 1978).

En 1'apartat economic, el Congres de Cultura Catalana no es va
plantejar canvis estructurals profunds. No va formular propostes
concretes en materia ambiental i va preconitzar la politica d'evitar el
creixement industrial en les zones de concentracio industrial exces-
siva.

El Congres de Cultura Catalana va significar, des del punt de
vista mediambiental, un primer intent de definir quina seria la poli-
tica del futur Govern de la Generalitat. No va significar un canvi pro-
fund per les seves aportacions, pero va ser un pas fonamental pel
seu context historic en el proces de presa de consciencia de la pro-
blematica ecologista i 1'inici d'un proces de polititzacio i d'institucio-
nalitzacio progressiva de l'ecologisme.

• El paper dels part its nerds en el moviment ecoiogista. La fundacio
dels Verds com a formacio politica el 1983 va contribuir a la integra-
cio de 1'ecologisme dins el mare politic i institucional. Igual que a la
resta dels paisos europeus, els intents de crear un partit de base en
1'ambit de l'anomenada ecologia politica van ser protagonitzats per
col•lectius i persones procedents de la tradicio d'esquerres.

El proces de constitucio dels Verds a l'Estat espanyol es va carac-
teritzar per retards importants «a causa de la manca de cultura
ecologica en la societat espanyola, fet que va contribuir a consolidar
un conilicte de personalitats, la perpetuacio del qual es va convertir
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en 1'eix de la historia posterior dels Verds, i el va condicionar molt ne-
gativamenb> (Cabal, 1995). Aquest intent d'articular el moviment
alternatiu al voltant d'una opcio politica verda va trobar moltes difi-
cultats a causa de les propies divisions internes: per un costat, els
anomenats ecologistes histories i els sectors mes Ilibertaris es van re-
sistir a participar en el projecte de manera activa i completa; per 1'al-
tre, els sectors mes moderats de l'esquerra politica es van mostrar
contraris a l'aparicio d'una forca politica nova, que podia constituir
una amenaca per al seu projecte de govern.

Progressivament, es van anar creant «comissions gestores>' per tot
Espanya: Madrid. Malaga, Tenerife, Sevilla i Barcelona, amb 1'objec-
tiu de dinamitzar els grups d'accio global. La necessitat d'articular
un moviment politic estable va portar a plantejar la celebracio d'un
congres que agrupes els diversos corrents ecologistes per dissenyar
una estrategia comuna i una politica definida.

Al primer congres dels Verds, que va tenir floc a Cardedeu el fe-
brer de 1985. hi van assistir delegats de gairebe totes les comunitats
autonomes i representants dels partits verds d'Alemanya, Franca,
Belgica, la Gran Bretanya, Sueeia, Italia i Holanda. I s'hi va aconse-
guir un programa comu que teoricament havia de servir per integrar
els Verds en els nous moviments socials.

Despres del primer congres es van iniciar una serie d'activitats
encaminades a consolidar la imatge del partit Verd: denuncia de
FECSA als tribunals, com a propietaria de la central termica de
Ceres, al Bergueda, per un presumpte delicte ecologic. Tambe es va
portar a terme una intensa campanya d'objeccio fiscal, amb la col.la-
boraeio del Moviment d'Objectors de Consciencia (MOC).

L'escissio d'Alternativa Verda el 1985 va provocar la fundacio, el
1986, de la Confederacio dels Verds, integrada per Alternativa Verda
(Moviment Ecologista de Catalunya), Los Verdes Alternativos (Ma-
drid). Alternativa Ecologista (Galicia) i el Partido Ecologista de Eus-
kadi. La presentacio dels Verds a les primeres eleccions que hi van
haver va ser un fracas relatiu. Si be el total dels vots va ser de
100.000 (0,5% del total), la dispersio de candidatures (Els Verds amb
31.099 vots, Alternativa Verda amb 29.567 vots i el Partido VERDE
amb 28.318 vots) va provocar la dispersio dels vots verds i la descon-
fianca per part de 1'electorat.

La cita electoral de juny de 1987 al Parlament Europeu tambe va
ser un fracas: els Verds van obtenir 107.625 vots i la Confederacio
dels Verds (integrada per Alternativa Verda i altres petits grups eco-
logistes) va aconseguir un total de 65.574 vots.

A finals dels anys vuitanta, hi va haver un cert ascens dels Verds,
pero no es va arribar a consolidar a causa de la falta d'unio entre els
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diversos grups. Ales eleccions europees del 1989, s'hi van presenter

escindits en quatre grans partits: Els Verds (164.557 vots), Els Verds

Ecologistes (161.993 vots), VERDE (58.697 vots) i Alternativa Verda

(47.250 vots). En total eren 431.363 vots, el 3% dels vots valids, i su-

mats haurien aconseguit un o dos escons.

Malgrat aquest exit relatiu, el proces de divisio entre aquests grups

es va accentuar i en les segiients eleccions es va acusar el declivi

progressiu de les formations verdes, que va arribar al maxim en el

punt d'inflexio de les eleccions municipals i autonomiques del 1991,

en que entre totes les formations van aconseguir un total de 57.280

vots. A Barcelona es va arribar a un consens entre Els Verds, Alter-

nativa Verda i el Partit Ecologista de Catalunya-VERDE, pero nomes

es van aconseguir quatre regidors, juntament amb dos represen-

tants ecologistes que es presentaven per Izquierda Unida.

Les eleccions del 1992 i del 1993 mostren el proces de caiguda

dels Verds, malgrat que a Catalunya, el 1993, es van aconseguir uni-

ficar tots en el congres de Terrassa: Els Verds, Alternativa Verda i Al-

ternativa Ecologista de Catalunya es van integrar a Els Verds - Con-

federacio Ecologista de Catalunya.

1.2.3. La perspectiva cultural

A Catalunya, el factor cultural ha tingut una incidencia impor-

tant en la consolidacio de 1'ecologisme, ja clue va ser la primera co-

munitat autonoma que va tenir un departament de medi ambient i

una facultat d'estudis superiors de medi ambient. Sense aquestes

dues institucions, l'ecologisme reivindicatiu de base no hauria tin-

gut el suport cientific ni el substrat intellectual fonamental per de-

fensar els seus arguments davant l'Administracio i les empreses.

Quant a la investigacio cientifica relacionada amb l'ecologia, po-

dem distingir diverses linies de pensament: la d'investigacio cienti-

fica que relacionava l'ecologia amb la biologia dels sistemes (repre-

sentada per Ramon Margalef), l'anomenat naturalisme cientific (en la

tendencia de les investigations de Ramon Folch), l'economia ecolo-

giea (Joan Martinez Alier) i 1'estudi de 1'ecologisme des de la perspec-

tiva de moviment social i politic (Josep Puig i Boix).

L'exit de les publications difusores de l'ecologia comenca a la de-

cada dels setanta; un periode que es caracteritza per una forta ex-

pansio cultural i associativa dinamitzada per diversos col•lectius que

sorgeixen de grups i entitats procedents d'amplis sectors de l'asso-

ciacionisme i que consoliden el caracter plural de l'ecologisme ca-

tala. Els centres excursionistes, els moviments per la pau i el desar-

mament, l'objeccio de consciencia, les antinuclears, els cientifics
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critics, etc. concentren els seus esforcos en la publicacio de revistes,

llibres i projectes d'investigacio destinats a difondre 1'ecologia.

La Campanya per salvar el Patrimoni Natural, impulsada pel Con-

gres de Cultura Catalana, va promoure el sorgiment de grups i entitats

com el Departament de Natura de la FundaciO Roca i Gales i l'aparicio

de grups clau per al desenvolupament del moviment ecologista a Cata-

lunya. com el Grup d'Ornitologia Balear (GOB) i la Lliga per a la De-

fensa del Patrimoni Natural (DEPANA), que va celebrar el seu acte fun-

dacional als locals del Centre Excursionista de Catalunya.

El 1975 va apareixer la revista Muntanya, del Centre Excursio-

nista de Catalunya, que publicava una serie d'articles dedicats a te-

mes mediambientals intitulada ,Els problemes del medi natural a

Catalunya,,. El 1976 va sortir el llibre Natura, us o abus? Llibre blanc

de la gestio de la natura als Paisos Catalans, publicat per la Institu-

cio Catalana d'Historia Natural, on es plantegen quins han estat els

principals problemes mediambientals que han afectat Catalunya. El

mateix any, tambe va sorgir la col•leccio «Quaderns d'Ecologia Apli-

cada», editada per la Diputacio de Barcelona.

L'any 1977 hi va haver un augment considerable de les publica-

cions i de 1'exit de les associacions ecologistes. Jaume Terrades va

publicar Ecologia i educacio ambiental, la primera aportacio teorica

ecologista a Catalunya. Quan es va inaugurar 1'exposici6,,Salvem Ca-

talunya per a la democracia,,, dedicada fonamentalment a la defensa

del patrimoni natural, tambe es van comenear a publicar dues revis-

tes: Userda i Alfalfa, publicacions de critica ecologica i d'alternatives.

Al mateix temps tambe va apareixer el butlleti del Comite Antinuclear
de Catalunya, BIEN (Butileti d'Informacio d'Energia Nuclear).

El 1978 es va publicar el llibre de Vicenc Fisas, Centrales nuclea-
ses: imperialismo tecnologico y proliferacion nuclear i el primer nu-
mero de la revista Integral, Salud y vida natural. Ramon Folch va pu-
blicar el llibre Sobre el ecologismo y ecologia aplicada, dins el context
de la Tercera Assemblea d'Ecologistes Catalans, en la qual es van
plantejar diverses propostes d'estructuracio de l'ecologisme corn a
grup d'opinio diferenciat dels partits politics.

En la linia antinuclear es va presentar la Reuista Catalana de
Ciencia i Tecnologia, que en el primer numero va publicar el dicta-
men de 1'Institut d'Estudis Catalans sobre l'urani i les conclusions
de l'informe CAMON-I. Tambe es van editar diverses revistes, com
ara La Tomaquera, del Comite Antiurani d'Osona, i el Boletmn Alarma,
de la Taula Antinuclear i Ecologista (TAE). El mateix any es va pre-
sentar la revista Terra Verda, la publicacio de l'Assemblea Verda.

El 1982 es van publicar dos llibres clau per analitzar el moviment
ecologista a Catalunya: El combat ecologists a Catalunya, de Xavier Gar-
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cis, Jaume Reixach i Santi Vilanova, i La febre de 1'urculi, de Castella

Gassol. Aquell any hi va haver un reagrupament del moviment ecolo-

gista catala: el Moviment Ecologists Catala es va convertir en Alterna-

tiva Venda, que va comen^ar a publican el seu butlleti L'Alternatiu.

El 1989 es va presentar a Barcelona la segona edicio de Natura.

u o abu ? Llibre blanc de la gestio de la na[w-a als Paisos Catalans,

coordinat per Ramon Folch. Tambe es va publican Duna Terra a un

Mon, una recapitulacio de la Comissio Mundial sobre Medi Ambient i

Desenvolupament. El mateix any es va fundar el Centre d'Analisis i

Programes Sanitaris (CAPS), encarregat d'alertar sobre les repercus-

sions dels problemes mediambientals en la salut.

Els anys noranta van marcar 1'inici de 1'accio politica de la Generali-

tat en materia de meth ambient. El 1990 es va comen^ar a editar la re-

vista Medi Ambient per 1'aleshores anomenada Direccio General de

Medi Ambient de la Generalitat. Tambe va apareixer el primer numero

de la revista Ecologia Politics, associada a altres revistes internatio-

nals dedicades a ressaltar les relations ent^-e ecologisme i politica.

2. La institucionalitzacio del moviment ecologista

2.1. El context europeu

A pariir dels anys vuitanta, el moviment ecologista va entrar eii

una fase que podem anomenar d'institucionalitzacio. Els partits poli-

tics van recollir part de les seves propostes i les institutions politi-

ques (principalment la Comunitat Europea) van adoptar politiques

encaminades a corregir els problemes ambientals provocats per una

industrialitzacio sense control, en part obligades per les reivindica-

cions dels col•lectius ecologistes.

La mateixa estructura del moviment ecologista, basada en 1'adhe-

sio de diferents i nombrosos moviments socials, a vegades amb ob-

jectius ultims contraposats, va fen que fos un moviment diluit i en va

dificultar la unificacio, tan necessaria. Les seves constants al llarg

del proces d'integracio a la socieiat s'han caracteritzat per la «conira-

rietat o ambigiiitat interna» (Riechmann, 1995), una falta d'unitat

deguda a la seva fragmentacio ideologica i a la multitud de torrents

alternatius que componen la seva estructura intel•lettual (pacifisme,

agricultura biologics, partits d'esquerra, etc.) i que n'han provocat la

manta de cohesio i d'operativitat.

El moviment ecologista, que havia sorgit tom una opcio social cri-

tics i alternativa, idealment plural, va anar prenent una dimensio

cads vegada mes politica, primer a Alemanya (on les initiatives ciu-
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tadanes es van acabar confonent amb el partit-moviment verd), i

despres a la majoria dels paisos europeus. A mitjan anys vuitanta,

1'ecologisme sociopolitic ja havia passat a ser una opcio alternativa

consistent, la tercera forca politica a la majoria dels paisos euro-

peus, pero a canvi havia perdut bona part de la seva forea reivindica-

tiva com a moviment social, perque s'havia integral gairebe comple-

tament dins del sistema politic.

L'adopcio d'una politica ambiental per part de la Comunitat Euro-

pea va ser l'inici del proces d'institucionalitzacio de 1'ecologisme. Les

reivindicacions ecologistes van ser adoptades i adaptades a les insti-

tutions comunitaries. Els successius plans d'accio van ampliar el

camp d'accio ambiental a mesura que les circumstancies en forma

de grans desastres ecologics i de campanyes de conscienciacio de les

organitzacions ecologistes en feien necessaria la regulacio. Fins al

tercer programa, les mesures van ser merament correctores i poc

proclius a la planificacio. L'agreujament dels problemes de contami-

nacio i els greus accidents mediambientals dels anys setanta i vui-

tanta van obligar a fer un canvi d'orientacio i a buscar mesures de

prevencio. El quart i el cinque programa d'accio van consolidar el

model ambiental comunitari basat en el concepte de desenvolupa-

ment sostenible. Un concepte que intenta combinar el creixement, la

competitivitat i 1'expansio amb 1'equilibri ecologic.

2.2. El proces d'institucionalitzaci6 de 1'ecologisme a Catalunya

El model mediambiental proposat per la Comunitat Europea ha

estat adoptat ampliament a tots els paisos europeus. L'Estat espa-

nyol, amb el Ministeri d'Obres Publiques, Transports i Medi Am-

bient. mes recentment anomenat Ministeri de Medi Ambient, i la Ge-

neralitat de Catalunya (Departament de Medi Ambient) han

dissenyat la seva actuacio en materia eeologica a partir de les direc-

trius comunitaries. Aquesta influencia es posa de manifest en dos

aspectes: l'estructura organitzativa del Departament de Medi Am-

bient de la Generalitat i la seva potenciacio de les tres linies priorita-

ries de financament de la Comunitat Europea, fortament contesta-

des pel moviment ecologista: el sector energetic, la industria i la

prioritat del sector agricola.

El 1991 es va crear el Departament de Medi Ambient amb l'objectiu

de preparar i executar la politica del Govern de la Generalitat relativa

al-medi ambient. Progressivament va anar assumint funcions en di-

verses competencies: Junta de Residus, estructuraeio del Gabinet del

Conseller i de la Secretaria General, creacio de la Direccio General de
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Qualitat Ambiental, obertura de les delegations territorials del Depar-

tament de Medi Ambient a Barcelona, Gerona, Lleida i Tarragona
(1991), creacio de la Direccio General de Promocio i Educacio Ambien-
tal (1992), creacio de la Direccio General de Patrimoni Natural (1993).

A Catalunya, 1'esfor^ d'adaptacio a la normativa europea ha estat
especialment important i ha implicat d'una manera integral 1'admi-
nistracio autonumica en els seus diversos nivells: 1'Administracio
local (obligatorietat de construccio de depuradores per a les aigues
residuals municipals); la industria (quimica, paperera, de la cons-
truccio, siderurgica, etc.), arran dels problemes de residus i del seu
abocament en el medi aquatic i en 1'atmosfera; certs subsectors ter-
ciaris, tom el del transport (problemes de residus), o el sector hospi-
talari (residus toxics i perillosos).

En el camp de 1'energia, la politica que ha portat a terme la Gene-
ralitat i 1'estreta relacio entre el Departament de Medi Ambient i el De-
partament d'Industria i Energia ha estat molt criticada pet moviment
ecologista. La gran implantacio del sector industrial a Catalunya,
juntament amb la desigualtat territorial, han provocat un proces crei-
xent de generaciu de residus urbans i industrials que han mantingut
un comportament ciclic parallel als titles economics. El proces d'u-
nitat europea i la firma de 1'Acta Unica, aprovada el 1987, ha estat el
detonant del proces accelerador de la integracio dels objectius am-
bientals en la dinamica industrial. S'intenta combinar un model d'in-
tegraciu europea amb preocupacio pet medi natural i els objectius
economics, intentant fer compatible el creixement economic basat en
la industria tom a element eabdal: «La industria to una importancia
fonamental per a 1'economia de les societats modernes i es un motor
indispensable per al creixement. Es essential en els pafsos en via de
desenvolupamentper ampliar la base de la seva expansio i satisfer les
necessitats creixents. Malgrat que es digui que els pafsos industrialit-

zats s'encaminen cap a una era postindustrial basada en la informa-

cio, aquest moviment s'ha d'alimentar amb la produccio continua de
la riquesa de la industria.» (Comissio Mundial del Medi Ambient de
les Nations Unides, Informe Nuestrofuturo comun, 1989).

2.3. El proces de polititzacio del moviment ecologista a Catalunya

El proces d'institucionalitlacio es complementa amb el de polititla-

cio. Aquest proces es concreta amb la integracio dels Verds a Izquierda

Unida i amb la incorporaciu de les propostes del moviment ecologista

en els deferents programer electorals dels partits politics, sempre en
combinaeio amb la normativa ambiental de la Comunitat Europea.
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2.3.1. La integracio dels Verds a Izquierda Unida

A partir del fracas de les elections generals del 1987 i del 1989, en

les quals, si s'hi haguessin presentat de nianera unitaria, haurien

aconseguit un o dos escons, es va produir una desintegracio pro-

gressiva dels partits verds i de gran part del moviment ecologista.

Mentrestant, els Verds europeus passaven per un moment de forta

expansio, i e1 juny de 1993 es va fundar la Federacio Europea de Par-

tits Verds, que agrupava vint-i-sis grups que representaven prop de

set milions d'electors.

En aquest moment de crisi estructural es va donar un acosta-

ment progressiu d'Izquierda Unida als Verds, cosa que va originar

diversos enfrontaments interns i una confrontacio juridica per la ti-

tularitat de les sigles.

A les eleccions municipals i autonomiques del 1995, s'hi va pre-

sentar un moviment verd sense direccio politica, sense una minima

estructura de coordinacio estatal i convertit en una amalgama de

partits dividits en diverses fraccions: una part integrada a Izquierda

Unida o a Iniciativa per Catalunya, una altra part en candidatures

locals en solitari, i una ultima porcio aglutinada en la eoalicio Els

Verds - Grup Verd.

2.3.2. Partits politics i ecologisme

Si analitzem els programer electorals dels partits politics catalans

(Partit Popular, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Repu-

blicana, Convergencia i Unio, Iniciativa per Catalunya - Els Verds),

podem observar que en conjunt presenten una estructura adaptada

a les exigencies comunitaries en materia de politica economica, in-

dustrial i de consum energetic, combinada amb l'adequacio als seus

plantejaments ideologies.

El Partit Popular va recollir en el seu programa electoral per a les

eleccions autonomiques del 1995 gran part de la normativa ambien-

tal europea (d'una manera molt semblant al programa electoral del

Partit dels Socialistes i de Convergencia i Unio) i algunes propostes

del moviment ecologista. Dins l'epigraf generic de <^desenvolupament

equilibrat» (un clar paral•lelisme amb el concepte de desenvolupa-

ment sostenible), assumeix una serie d'accions encaminades a mi-

llorar les dades ambientals i fomentar la informacio publica i l'edu-

cacio ambientals, la proteceio dels espais naturals i l'aplicacio

d'incentius economics i fiscals per afavorir les inversions en equipa-

ments ambientals i en processos de produccio neta, a mes de la co-

ordinacio del Pla Hidrologic de Catalunya amb el Pla Hidrologic Na-
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cional. No s'hi fa cap referencia a la problematica de les centrals nu-
clears.

Esquerra Republicana de Catalunya centra el seu programa elec-
toral en 1'eliminaci6 de 1'energia nuclear i en l'opcio per les energies
renovables. En conjunt, recull moltes de les propostes del moviment
ecologista i afegeix el factor nacional com a element descentralitza-
dor que permeti harmonitzar un creixement economic sostenible.
Igual que en les propostes d'Iniciativa - Els Verds, recull la preocu-
pacio pels temes socials i els implica en l'area ecologica com a resul-
tat d'un proces de consolidacio d'un projecte nacional.

El Partit dels Socialistes de Catalunya coincideix amb Convergen-
cia i Unio en la necessitat d'adoptar politiques comunitaries sobre
medi ambient. En el plantejament de com s'ha d'harmonitzar el crei-
xement economic i la qualitat ambiental, assumeix les politiques co-
munitaries i incideix en la necessitat d'una transicio amplia que re-
coneix la reestructuracio dels sistemes de produccio i de consum. Es
a dir, s'integra dins les propostes comunitaries d'adaptacio de les po-
litiques economiques dels estats membre, tan criticades des dels
moviments ecologista i alternatiu pel seu alt cost social i ambiental.

Convergencia i Unio va adoptar plantejaments mediambientals
d'una manera estructurada a partir de la legislatura del 1991, amb
la creacio del Departament de Medi Ambient. Des de les seves prime-
res intervencions politiques ha aplicat la politica comunitaria i dels
organismes internacionals. En 1'ambit politic, les grans linies dels
programes electorals de Convergencia i Unio es basen a aconseguir
1'Administraci6 unica en politica ambiental. Aixo significa assolir
mes competencies en la transposicio de les directrius comunitaries i
l'aplicacio de l'esperit dels convenis internacionals subscrits per
l'Estat espanyol. especialment el Conveni sobre la Biodiversitat, el
Conveni sobre el Canvi Climatic i el Pla d'Accio per a la Proteccio de
la Mediterrania. Els seus esforcos es dirigeixen, dins el mare del pro-
grama electoral, a fer que la Generalitat sigui reconeguda des de
Brussel•les com l'autoritat competent per a totes les directrius i
plans de la Unio Europea i a aconseguir el traspas de les competen-
cies ambientals de caracter local que exerceixen les diputacions i
tambe la gestio dels pares naturals. De cara a les eleccions europees.
el seu programa encaixa plenament amb els objectius comunitaris:
adopcio de les propostes de desenvolupament sostenible, ordenacio
interna de la gestio ambiental, i una perspectiva de solidaritat amb
1'Europa oriental i amb els paisos del Tercer Mon.
A Catalunya, la signatura del pacte de coalicio entre Iniciativa per

Catalunya i Els Verds ha configurat un projecte ambiental clarament
diferenciat de la resta de formacions politiques. El seu programa
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electoral es basa en l'opcio per un desenvolupament socialment i

ecologicament sostenible. La caracteristica principal (que enllaca

amb els programes originals dels Verds alemanys) es la implicacio

social del projecte mediambiental. Recull diverses propostes que es

plantegen des del moviment ecologista i es proposa articular una so-

cietat desnuclearitzada i un projecte de societat solidaria contra l'a-

tur i la marginacio. Interrelaciona aspectes socials i ecologies per a

un plantejament de realitat economica sostenible, autosuficient i

adaptada al medi.

El programa electoral que plantegen IC - Els Verds se centra en

dos eixos basics:

- Alternatives al problema de l'atur i de la precarietat laboral. Pro-

posa superar el model de desenvolupament actual i canviar les for-

mes de produccio, de consum i de transports existents. En defini-

tiva, canviar el model de desenvolupament amb la transformacio de

les estructures economiques, tant des de 1'6ptica social com des de

l'ecologica.

- Propostes de futur. Recull una serie de propostes de planiffcacio

amb l'objectiu de consolidar, a llarg termini, un model d'organitzacio

territorial que integri desenvolupament economic i mantenfinent

dels recursos naturals per a les generacions futures.

El programa electoral d'IC - Els Verds representa la consolidacio

d'un proces que ha durat prop de vint-i-cinc anys: la polititzacio del

moviment ecologista. Aquest programa resumeix, en certa manera, el

conjunt de propostes que ha presentat el moviment ecologista des

que a mitjan anys setanta va apareixer el moviment ecologista mo-

dern. Son plantejaments que es complementen amb algunes de les

propostes que formula la Comunitat Europea (que tambe ha recollit

de l'ecologisme), i insisteixen en la necessitat d'articular un model de

societat que integri de forma global els interessos socials amb els

ecologies. L'aspecte social inclou la proposta d'un model economic

sostenible basat en un desenvolupament industrial controlat energe-

ticament i tin pla de futur per al mercat de treball que no exclogui

nfngu i que integri les classes mes desafavorides de la societat (atu-

rats do Ilarga durada, joves i dones).

Respecte als altres programes politics que incorporen la pro-

blematica ambiental, el que proposa IC - Els Verds incorpora un

plantejament de futur. No es limita (i aquesta es una de les princi-

pals aportacions que ha agafat de 1'ecologisme) a una simple descrip-

cio de les mesures concretes que cal prendre a curt termini o de les

correccions sobre les disfuncions del sistema productiu; intenta
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anar mes enlla, i per aixo proposa la necessitat de planificar a llarg
termini tots els sectors clan de la societat: el productiu, el social i el
territorial.

3. La situacio actual del moviment ecologista

La institucionalitzacio i la polititzacio del moviment ecologista
han estat fruit d'un proces llarg que l'ha obligat a ampliar el seu
camp d'accio als problemes economicosocials directament relacio-
nats amb les questions ambientals. L'ecologisme social s'ha anat
adaptant a la situacio del moment, despres d'una fase de crisi pro-
funda deguda a la falta de definicio dels seus objectius. Actualment
es troba en un moment de redefinicio i s'ha de decidir entre l'apro-
fundiment en la critica de les politiques mediambientals officials,
representades per la Unio Europea i els partits politics, o be inte-
grar-se en el sistema de manera que des de les institutions pugui in-
tervenir en la presa de decisions.

El moviment ecologista ha discrepat sempre dels plantejaments
comunitaris. Hi ha molts punts de la politica economiea i industrial
que son, segons el seu parer, incompatibles amb un programa
autenticament sostenible. La seva critica es basa en la falta de visio
de conjunt que to la Comunitat dels problemes ambientals: 1'exces-
siva burocratitzacio i les nombroses comissions i departaments ju-
ridics que componen el seu aparell administratiu impedeixen portar
a terme un tractament ecologic global. D'altra banda, la critica
tambe s'ha dirigit als eixos basics del model economic que planteja
Maastricht, basat en el mercat i en la lliure competencia, perque in-
cideixen negativament en el medi ambient: industria, turisme,
transport i agricultura.

L'ecologisme que creix actualment implica una percepcio molt di-
ferent del seu paper en la societat. Qiiestiona valors que es conside-
ren inamovibles en les estructures politiques. Fora de 1'ambit insti-
tucional i dels partits politics s'estan consolidant dues grans linies
del moviment ecologista: una nova ecologia de la pobresa, que de-
nuncia la manipulacio que es fa de l'ecologisme al Tercer Mon en
nom del control dels seus recursos naturals, i un corrent alternatiu
que planteja noves propostes que integren aspectes socials, politics i
economics.

En certa manera s'esta configurant un model ambivalent d'ecolo-
gisme: una part del moviment s'integra en 1'aparell institucional que
incorpora moltes de les seves reivindicacions, principalment aque-
lles que no comporten un canvi profund del sistema productiu (reco-
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llida selectiva de deixalles, tractament dels residus, campanyes d'es-

talvi d'energia, conscienciacio de la utilitzacio dels transports pu-

blics, etc.), i 1'altra part continua promovent canvis estructurals pro-

funds que s'allunyen de la dinamica de les institucions (Comunitat

Europea) i dels partits politics.

El debat actual se centra en el grau d'acceptacio per part dels ciu-

tadans mitjans de les propostes de l'ecologisme alternatiu. La difi-

cultat principal consisteix en els canvis profunds del sistema de va-

lors economics que es plantegen des del moviment ecologista, tal

com es recullen en els programes politics dels Verds (moderacio del

creixement industrial, evitar la competitivitat, ser solidaris economi-

cament amb el que anomenen Tercer Mon), dins d'un context en que

predominen les tesis neoliberals de Maastricht, basades en la neces-

sitat d'articular un sistema que to com a eixos principals el creixe-

ment i la competitivitat. El repte de 1'ecologisme actual se centra a

superar aquesta fase d'ecologisme oficial que deixa en mans de 1'Ad-

ministraci6 el sector mediambiental i redueix el grau de participacio

de la societat civil i a optar (tal com proposen els partits verds) per

una nova cultura politica basada en la participacio activa dels nous

moviments socials emergents (associacions de cooperacio, ecologis-

tes, voluntarist social, etc.) en la presa de decisions sobre els temes

de medi ambient queens afecten directament.

La reorientacio de l'ecologisme per superar aquest punt d'inflexio

s'estructura en quatre grans linies d'actuacio. Aquestes linies es co-

mencen a endevinar dins les diferents propostes innovadores que

promouen diversos col•lectius, i recullen en essencia les propostes

que els Verds alemanys van presentar a finals dels anys seixanta:

1) La reestructuracio de la fiscalitat ecologica per part dels estats

mitjancant tres linies d'intervencio sobre el medi ambient:

• Informacio, negociacio i sensibilitzacio amb la promocio de 1'e-

ducaci6 ambiental.

• Controls directes (obligacions, prohibicions).

• Aplicacio d'instruments economics (incentius i elements dissua-

sius) com ara tributs ecologies, taxes i ajustaments financers.

2) Replantejament de la relacio entre medi ambient i treball des

de dues perspectives complementaries:

• Incorporacio al mercat de treball del potencial dels nous sec-

tors mediambientals previstos pel cinque Programa sobre Medi Am-

bient de la Comunitat Europea (gestio de residus, recollida selec-

tive, proteccio dels espais naturals), que generaran uns 500.000

hoes de treball fins a 1'any 2000.
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• Reconeixement del fet que l'economia tradicional ha demostrat
la seva incapacitat per oferir l'ocupacio plena i ha agreujat la degra-
dacio ambiental. En aquest sentit es recullen propostes que in-
clouen un pla d'ocupacio centrat en la reduccio del temps de treball
i la reestructuracio ecologica del sistema productiu, la disminucio
de la importancia del treball assalariat, la reconstruccio de solidari-
tats socials (repartiment del treball i redistribucio equitativa de la
riquesa mitjancant propostes coin ara la renda basica, el salari so-
cial, etc.), la recuperacio del temps lliure i la dedicacio a foci i al
manteniment del medi ambient.

3) Propostes de consum intelligent i ecologic mitjancant el canvi
del propi model economic (simplicitat voluntaria) i la reduccio del
consum.

4) Reestructuracio de la industria energetica basada en propostes
relatives a tres ambits:

• Propostes d'ambit general: una politica basada en l'augment
substantial de 1'eficiencia dels usos finals, desenvolupament rapid
de les fonts renovables i us de les tecnologies de transicio que utilit-
zin els combustibles fossils.

• Propostes d'ambit local: sistemes energetics descentralitzats
que utilitzin fonts d'energia renovable.

• Propostes a llarg termini: implantar factors que reflecteixin els
costos ambientals reals, corn ara el preu de 1'energia, un consens so-
cial sobre l'assignacio dels costos dels recursos limitats i l'establi-
ment de taxes sobre el consum de recursos.

4. Conclusio

El moviment ecologista a Catalunya ha estat marcat per un model
de creixement industrial molt contaminant i pot respectuos amb el
medi ambient. Els interessos de les multinationals i la nulla legisla-
cio ambiental van fer que la mobilitzacio associativa dels anys se-
tanta i vuitanta fos especialment reivindicativa. Van sorgir nombro-
ses associations petites de caracter local coin a resposta als greus
problemes ambientals. La reivindicacio es va centrar en la protesta
antinuclear, que va ser 1'aglutinadora de l'incipient moviment ecolo-
gista, i posteriorment es va diversificar cap a la gestio de residus, les
infraestructures, la industrialitzacio contaminant, etc.

La polaritzacio entre el col•lectiu ecologista i 1'actuaci6 ambiental
de l'Administracio ha marcat la historia de l'ecologisme a Catalunya.
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El fet que la Generalitat adoptes practicament totes les directrius co-

munitaries i una politica economica. basada en la industria ha con-

tribuit a radicalitzar aquest enfrontament.

Moltes de les reivindicacions de l'ecologisme s'han anat integrant

progressivament al sector public i als programes electorals dels par-

tits politics. Aquest proces coincideix amb la perdua progressiva de

la forea politica dels partits verds, debilitats per les Unites internes i

per la falta de coherencia ideologica que ha fet que la majoria d'ells

s'acabessin incorporant a Izquierda Unida.

L'ecologisme es troba en un punt d'inflexio que ha de fer-li re-

plantejar el seu futur. Les tendencies dels diversos col•lectius que

avui redefineixen l'ecologisme (intel•lectuals i associations ecologis-

tes i anibientalistes) plantegen la recuperacio de part dels programes

que els Verds alemanysja presentaven als anys seixanta, dirigits cap

a plantejaments de tipus social.
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