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SOCIETAT I JOSEPLloret*

Reptesde les ciutats que van ser viles marineres:l’exempleRoses
a marés una font important
’ingressos a tot el mónja
ue ens proporcionaproductes pesquersi un lloc on desenvolupar acfivitats turísfiquescomla
pescarecreativa,el bany,la natació i elbusseig.ACatalunya,
el turisme representa mésdel 10%del
woducteinterior brut ila majoria
de turistes pernoctaala costa per
gaudirde diferentsacfivitats aquafiques (bany, submarinisme,navegació,etc.). Lapesca,tot i tenir
poc pes econ6mic(menysde 1’1%
del woducteinterior brut), té una
gran importanciasociocultural a
les viles marineresi sustentabona
part de la sevaidenfitat, tot i els
canvisques’hanprodff/t a les darreres dbcadesque hanafavorit el
turisme en detñmentde la pesca.

la pesca, municipiscomRosesvaren deixar enrerela pobresade la
guerrai la postguerra.Per6en els
darrers quaranta anys han augmentatde maneraespectacular el
nombred’empadronats,d’establimentsturísfics, de novesconstruccions, d’amarratgesper a embarcacionsd’esbarjo,de visitants
i de capacitarde pesca.Aquestmodel de creixement basat en la
quantitat imposaobligat6riament
nombrososreptes per almediambient, tant pel quefa als recursos
hídrics en relació al constantaugmentde consumd’aigua, comper
l’ecosistemamarí, b~ siguin els
fons marinson es practica el submarinisme,els recursos pesquers
o la qualitat de les algüesde bany
(quanjusfamentla marés la veritable gavina dels ous d’or de muI~IU~T
U.le, d~i IHI)I~In’IBUE
entre nicipis turístics comRoses).
els ecosistemesmarinsi l’econo- Aquestafany de sumarquanfitats
roja (turismei pesca)és especial- (turistes, habitants, cases o capmentvisible per6 al matentemps
frhgila les ciutatslitorals quefins
fa poceren consideradesviles marineres. Elmunicipide Rosesn’és ¢ep]az2te]ar el z]2odol
un ciar exemple.Es cert que graecoz26z22ic per
cies al creixementecon6micdels
ozio]2tai-]o cap a la
anys50, 60i 70, ambl’arribadade
turistes i el desenvolupament
de

E

tures), en detñmentde la qualitaL
no nomésobvia el principi basic
de la sostenibilitat dels ecosistemesnaturals, segonsel qual els
recursos sobre els quals es basa
el turismei la pescasónlimitats i
per tant es podenesgotar o malmetre, sinó que és contraproduenta llarg terminides del punt
de vista econ6mic,ja que no garanteix unes vendessostenibles,
tal i comhan reconegut economistesi els mateixossectors econ6mics, comper exempleExceltur (associació que agrupa les
principals empresesturístiques
espanyoles).
El ereixement en quanfitat
comporta, a més, la p~rdua de
sensibilitat mediambiental,
hist6rica i socialper part dels vilalans,
i l’eliminaciód’indretsquetenien
granvalor paisatgístic o cultural
que servien de reclam turísfic,
comarales planeson els bota avaraven (comper exemplela platja
de la Perolaa Roses).Les platges
ambbots avarats noméses mantenen actualment en alguns municipisde la costacatalana,la costa vermellade Fran~ao la costa
italiana de la Toscanaque es basen en eiturismede qualitat. Ola

p+rduad’indrets emblematics
d’arran de mar, com per exemple
l’antiga pla~:a del peix de Roses
-on els avantpassatspescadorsvenien les captures-,actaahnentreconvertida en un aparcamentde
gesfió privadaque cobra peatge,
incl6s als residents, i que esta
acompanyada
per una platja artificial quela tramuntanai ronatge
erosiona constantment, recordant-nosque naturalmentalla no
hihaviade sen O la degradaciódel
centre hist6ric. Sortosament,
llocs de granvalorhist6ric i natural comla ciutadellao la costa integrada al Parc Naturalde Capde
Creus, que havien estat amena9ats al anys60 per projectes urbanístics, hanestat preservatsde
les construccions,malgratqueen
alguns casos -comla cintadellaalx6va ser possiblenopas periniciativa dels consistorislocals sinó
per induccióde fofa. L’oblit de la
qualitatés patentfins als petits detaUs,comara forqacar tells de restaurants on les ganlbes,recremades pel sol, hanpatit una mutació
queels fa semblarllugos australs,
o l’enva/ment
dels carrers per souvenirs barats.
Finalment,crec que el reptes

de gesfió ambientalque imposen
els problemesderivats del modeI
de creixementen quantitat a municipis comRoses no poden ser
abordats ni assimilats facilment
pels seushabitants,polítics i t+cnics locals, ni pels científics (entre els qualsm’inclocjo mateix).
Per tot alx6 crec queés urgent
replantejar completamentel model econ6micde municipis com
Rosesper orientar-lo capala qualitat, el que implicaun canvi de
mentalitat i entendre que no cal
ser unaciutat pertenir +xit. Larecent transformacióen cintats del
quefins fa poc eren viles marineres afegeix nousreptes pel medi
ambientque s’haurien de reflexionar des d’unaperspectiva innovadora
i quevagi mésenlla d’un
pla territorial, tot i implicantpo[í_
tics, empresaris,t~cnicsivilatans,
tot i escoltantla veudelscientífics.
Altrament,crec quela sostenibilitat ambiental,econ6mica
i social,
almenysdes d’un puntde vista local, no esta garantida.
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