Debats ambientals
7. Volem un espai natural protegit al nostre poble?
ABANS DE COMENÇAR, T’HAS D’INFORMAR:
-

Què és un espai natural protegit? (ENP) (no distingirem entre parcs naturals, reserves naturals,
parcs nacionals, etc.)

-

Quins ENP has visitat?

-

Quines diferències hi ha entre un espai natural protegit i un no protegit?

-

Hi pot haver cases dins un ENP? I activitats agrícoles? I comerços?

GRUPS INTERESSATS
-

Dirigents i treballadors del medi ambient. Han de decidir quins espais és necessari protegir, i
quines normes regiran l'espai: quines activitats s'hi poden fer, quines es poden dur a terme
només a determinades zones o èpoques o condicions, i quines estan prohibides, tot això sense
contradir la normativa que també afecta la zona (urbanística, de caça, d'agricultura, etc.). Tenen
la missió de combinar la protecció de la natura amb els interessos de la gent implicada.

-

Propietaris. Poden ser propietaris d'habitatges o de finques agrícoles ubicades dins l'espai a
protegir. Tenen l'inconvenient que se'ls afegeixen unes normes sobre el seu terreny: limitació
d'obres, ús de substàncies químiques, etc. Però també tenen l'avantatge que es protegiran els
valors d'aquest espai (del propi i dels veïns), que hi haurà un major control, i també poden rebre
subvencions específiques.

-

Trescadors de l'espai: excursionistes, turistes, caçadors, pescadors. N'hi ha que hi van a
passejar, a explorar, a contemplar el paisatge, a fer fotografies, a altres els agrada collir
espàrrecs, bolets, pescar o caçar, d'altres van a fer-hi un pícnic, a prendre un capfico, a fer-hi
esport o a acampar. Normalment cerquen un lloc el més natural i tranquil possible.

-

Empresaris. Són aquells que realitzen activitats econòmiques relacionades amb l'espai natural:
empreses que organitzen excursions o proves esportives a l'espai, gent que vol filmar-hi un
anunci publicitari, organitzar-hi festes, muntar un bar a la platja, un hotel, etc. Els interessa tenir
el mínim de restriccions per poder desenvolupar la seva activitat, a la vegada que es mantengui
el medi on la duen a terme.

-

Ecologistes. Són persones que es preocupen per la conservació dels éssers vius, dels
ecosistemes i del patrimoni cultural que es troba a aquell espai natural, i són partidaris de la
protecció dels espais naturals, que hi hagi normes que restringeixen les activitats que poden
tenir efectes negatius sobre el medi ambient, i que aquestes normes es facin complir.

GUIA DEL MODERADOR:
-

És necessari protegir legalment els espais naturals? Què passaria si no es protegissin? Com
serien avui s'Albufera o sa Dragonera, per exemple, si no s'haguessin protegit?

-

Quines activitats humanes creus que s'han de controlar (prohibir o posar condicions) dins un
ENP? Pensa en accions que facin renou o residus, que facin malbé les plantes o els animals...

-

A l'hora de declarar un ENP, els més reticents solen ser els propietaris, perquè creuen que
llavors no podran fer-hi res. Independentment de la protecció de l'espai, penses que un
propietari ha de tenir dret a fer el que vulgui al seu terreny? A tallar els arbres, a extreure
minerals, a excavar un pou, a emetre gasos, a construir el que sigui, a fer foc... Quines coses estan
o haurien d'estar limitades dins una propietat?

-

Un espai natural protegit sol ser un reclam turístic important. Què atreu els visitants? Què
troben a un ENP que no hi ha a altres bandes?

-

És bo que la gent visiti i conegui un ENP? Per què?

-

Quan una persona visita un espai protegit, quines normes de comportament hauria de seguir?

-

Pensau que un espai natural pot "morir d'èxit"? Com afecta a la natura que hi hagi molta de
gent? Per exemple en una festa, proves esportives freqüents... En un cas així, s'ha de donar
prioritat als visitants o als valors naturals i culturals de la zona?

-

Pensau en una zona del vostre poble, i imaginau que volen declarar-la parc natural. Seria bo per
a tothom? Per què?

-

Declarar sobre paper la protecció d'un espai natural no és suficient. Què reclamaries que fes
l'administració per protegir realment l'àrea natural del teu poble? (conservació de la natura,
investigació, donar a conèixer l'espai a la gent, vigilància, etc.)

PER ACABAR:
-

En grup, explicau els arguments dels altres grups que més vos han convençut.

-

Individualment, i segons el que s’ha debatut, creus que és/seria positiu un espai natural protegit
al teu poble?

