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E ls darrers estudis ambientals de la Fun
dació Cousteau, del Worldwatch Institu-
te, del Club de Roma, del PNUMA i l'In-
forme Brundtland han acabat conven

cent l'opinió pública internacional que les pre
diccions ecologistes no tenien res de marginals. 
Fins i tot economistes de la talla d'un John Ken-
neth Galbraith han començat a advertir el Banc 
Mundial sobre les conseqüències d'un liberalis
me no respectuós amb les lleis de la natura. Un 
desenvolüpista tan convençut com Raymond 
Barre, ex-primer ministre francès, durant la ce
lebració del World Econòmic Fòrum de 1989 a 
Davos (Suïssa) va declarar-se partidari d'una 
nova era basada en un «creixement ecològic». 

Les teories d'un creixement estable (sustaina-
ble growth) assentat en la capacitat de càrrega 
dels sistemes, en la realitat Ssica 
dels recursos productius i en els 
fluxos d'energia, no-han penetrat 
encara en les facultats d'economia i 
en els centres de formació empre
sarial. Ara bé, en els nuclis de po
der econòmic mundial es comencen 
a veure els primers canvis radicals. 
Les teories del creixement, ja siguin 
"marxistes, shumpeterianes o keyne-
sianes, han fracassat, i cal, per tant, 
substituir-les per un model que pos-
síbiUti la reforma del sistema abans 
que aquest faci fallida. 

Tot i que la relació-harmonia en
tre ecologia i economia no està ni 
de bon tros resolta, s'han començat 
a detectar símptomes esperança
dors. El mateix president del Banc 
Mundial, Sr. Barber Conable, ha re
conegut la necessitat d'aprofundir 
en els efectes de la greu situació 
ambiental. En aquesta via reformis
ta hi pot haver influït l'entrega de 
tres milions de signatures, recolli
des per.ECOROPA, al secretari ge
neral de la Nacions Unides, Javier 
Pérez de Cuéllar, com a denúncia 
de les responsabilitats del Banc 
Mundial en la destrucció de les sel
ves tropicals. 

Una primera mesura de la pode
rosa institució financera consistirà a 
incentivar procediments tècnics 
perquè el deute exterior dels països 
d'Amèrica Datina pugui ser en part 
liquidat mitjançant projectes de re
cuperació ecològica. " 

En el terreny dels avenços am
bientals del sector industrial destaquen, entre al
tres, iniciatives com la presència d'ecologistes en 
l'accionariat de grans empreses contaminants, 
com ara les italianes Montedisson i Fiat; els es
tudis per a la substitució del CFC (cloro-fluoro-
carbonats) de les societats franceses Atochem, 
del grup Élf Aquitaine i Hoechst; les inversions 
en defensa d'espècies amenaçades, com ara el 
castor, per part de la Rhóne-Poulenc; la presèn
cia biològica; les investigacions de Ciba-Geigy 
per a l'eliminació de residus orgànics mitjançant 
el sistema d'oxidació per via humida, possible al
ternativa als incineradors... etc. 

Val a dir que el primer interessat en aquesta 
estratègia industrial és el consumidor europeu, 

TRIBUNA LLIURE 

Santiago Vilanova, periodista i membre 
de l'Acció Ecològica Europea, comenta en 

aquest article l'aplicació d'una nova 
estratègia ecològica per part d'importants 
sectors econòmics. Vilanova opina que a 
Catalunya seria necessària l'elaboració 
d'un pla nacional del medi ambient en 

què s'incloguessin tots els sectors. 

La nova 
estratègia 
ambiental 

que ha fet pujar espectacularment el negoci de 
la d'̂ scontaminació. A la RFA, les ecoindústries 
van facturar 1,26 bilions de Pta. l'any 1988 
(aproximadament, la quantitat que dedicaran to
tes les empreses espanyoles per adaptar les se
ves instal·lacions a la normativa ambiental comu
nitària durant els propers cinc anys). 

Aquesta escalada en els pEÜsos altament in
dustrialitzats té la seva explicació. La Humani
tat ha hagut de passar per dramàtiques situa
cions perquè el fet ecològic sigui finalment va
lorat pels Estats i el poder econòmic transnacio-
nal. 

La crisi de moltes companyies elèctriques, en
deutades per les inversions nuclears i els costos 

de seguretat exigits després de l'accident de 
Three Miles Island, el 28 de març del 79, ha do
nat credibilitat als advertiments sobre el risc fi
nancer del sector fets per economistes com 
Saunders Miller, Walter C. Patterson i Amory B. 
Lovins; el cost econòmic, però també moral, dels 
accidents de Minamata (Japó), Seveso (Itàlia) i 
Bhopal (índia), i la contaminació del Rhin pro
vocada per un incendi a la factoria de la Sandoz, 
sense oblidar tampoc les conseqüències de les 
catàstrofes petrolieres, ha donat l'alerta als ce
nacles de poder industrial. 

Hi ha altres factors a tenir en compte com ara 
les dificultats que tenen moltes empreses per ins-
tal-lar-se en països en què la consciència ecolò
gica està a l'apait. Els efectes publicitaris del 
boicot dels consumidors contra els productes fa

bricats per societats implicades en 
desfetes ambientals o en l'extermi
ni d'espècies animals amenaçades 
d'extinció ha acabat per afectar fu-
tiu^ plans d'inversions industrials. 

A l'ensems, una altra realitat tan
gible ha fet rectificar la concepció 
del desenvolupament: es tracta de 
la sobresaturació de residus indus
trials. Milions de tones esperen una 
solució per ser destruïdes. Les po
blacions rebutgen abocadors con
trolats, plantes d'incineració i de 
tractament, moltes vegades desin-
formades, col·locant els governants 
en situacions límit. 

A Catalunya tenim una llarga as
signatura pendent que consisteix a 
coordinar una actuació ecològica 
global en el terreny de la gestió dels 
residus, en la lluita contra les plu
ges àcides, en el foment de pràcti
ques agrícoles més respectuoses 
amb la natura, en el desenvolupa
ment de l'energia solar, atès el nos
tre clima mediterrani; en l'ús de la 
cogeneració, producció combinada 
de calor i electricitat; en el saneja
ment, en definitiva, de les nostres 
conques fluvials. La, proposta con
sistiria en un Pla Verd, un Pla Na
cional del Medi Ambient a Catalu
nya, que coordinés tots els departa
ments de la Generalitat en aquesta 
tasca comuna. Aquest podria ser un 
objectiu, si més no, a partir de 1992 
quan la ressaca olímpica ens deixi 
buits d'idees i, probablement, de 
butxaques. 

En una actuació política d'aquest nivell, com 
s'ha produït en diverses regions europees, s'hi 
podrien incloure les iniciatives industrials que 
pugnen per fer-se lloc. 

D'un pla d'aquestes característiques en resul
taria el grau de qualitat de vida rural i urbana 
dels catalans per a l'any 2000; el futur del turis
me i de la sanitat; el nivell d'autosuficiència de 
l'estructura energètica; l'arrelament de la cultu
ra a la trama natural del país; la creació de nous 
oficis i el floreixement d'unes inversions a l'om
bra d'un «creixement ecològic» 

SANTIAGO VILANOVA 

UN SOFÀ A LA RIBA 

50 anys 

E stic convençut que ni Prats ni 
Rossich ni Rafanell (per cert, 
tots els diaris de Barcelona 

parlen de tres filòlegs gironins 
quan, en realitat, n'hi ha un de Cas
telló d'Empúries, un de Girona, i 
un del Guinardó) no s'esperaven el 
bum-bum que s'ha muntat a partir 
dels seus articles sobre l'estat actual 
i el procés de degradació del cata
là. Com, d'altra banda, és natural, 
molts mitjans de comunicació han 
preferit el titular escandalós à l'a
nàlisi pausada. Cap dels tres estu
diosos no ha marcat una data con
creta de desaparició. Són prou in
tel·ligents per no caure en un error 
d'aquestes característiques. Modest 
Prats ha escrit: «O entrem aviat en 
ima vida normal o podem passar a 
la història com els darrers que han 
parlat català». I els altres dos han 
previst una sentència a mig segle de 
distància si abans no hi ha «una 
rectificació dràstica» de la situació. 

És a dir: han fet servir construc
cions condicionals, mai assevera
cions definitives. El fet, però, és 
que d'un costat i de l'altre s'han 
aixecat veus que els titllaven de 
<<dramàtics, catastrofistes i radi
cals», i hi ha hagut un cert consens 
interessat a proclamar que pessi
mismes d'aquesta mena eren perni
ciosos perquè la gent no voldrà 
apuntar-se a «una causa perduda» 
i perquè no n'hi havia per tant, pre
cisament ara que «là vitalitat del 
català està garantida de sobres». 
Destaco una d'aquestes opinions, la 
d'en Francesc Ferter. Després de 
tres negacions quasi bíbliques el se
nador diu que no s'ho creu, això de 
la desaparició del català («és poc 
científic afirmar que el català desa
pareixerà en el futur»). 

Si hi ha una cosa clara, en aquest 
tema, és el de la perennitat de les 
llengües. Gràcies a Déu, els instiga
dors del debat no parteixen de po
sicions maximalistes i reductores: 
no creuen en l'eternitat d'una con
venció que, ara per ara, «camina ir
reversiblement cap a la conversió 
en un patuès, en un idioma mancat 
de recursos lingüístics propis». Els 
filòlegs, més que ningú, saben que 
les llengües (el català, en aquest 
cas, entès com a simple substrat de 
l'espanyol) es moren amb lentitud i 
amb constància. Capgirar el pro
blema i dir que el volem entendre 
com una simple qüestió conjuntu
ra! (parlant d'ensenyaments, esta
dístiques i normalitzacions i obli
dant el fonament de la meditació: 
això fa pudor perquè no es fa ser
vir) no deixa de ser un pas més cap 
a la tomba. 

- JOSEP MARIA FONALLERAS 

PLACA MAJOR LA PUNXA D'EN JAP 

Residències per 
a la tercera edat 

E l conseller Antoni Comas acaba d'a
nunciar que el mes de maig s'haurà 
acabat dé redactar el pla geriàtric de 

Catalunya per la seva discussió. Es un tema 
que interessa a tothom, encara que sempre 
volem mirar d'escaquejar-lo. Allò que els pa
res visquin amb els fills fins que es morin ja 
s'està acabant. Només en resten uns quants 
privilegiats que es troben en aquesta situació. 
A nosaltres ens tocarà espavilar-nos, de ben 
segur. Cal, doncs, que el pla que s'elabori si
gui correcte per la gent que ha lluitat tota la 
vida per la seva subsistència, la dels fills i la 
de la societat. 

Una de les coses més preocupants és- la 
despersonalització dels geriàtrics. Moltes ve
gades donen la sensació de manats de perso
nes que esperen la mort. Caldria, en el pla, 
tenir en compte que èl millor per la gent gran 
és no haver-se de moure de casa. Si amb una 
petita ajuda poden conservar el seu domicili, 

que vol dir el seu barri, les seves botigues, 
etc. cal fer-ho. Un pas més, serià disposar 
d'edificis adequats per viure sols i acompa
nyats a l'hora, és a dir, apartaments indivi
duals i serveis comuns. Tot això ja està in
ventat. El que passa és que tot depèn de la 
situació econòinica. Els que disposen de di
ners poden triar la residència, poden exigir 
una habitació de cara a sol i i minyona les 24 
hores del dia. Els que tenen una pensió pe
tita, s'han d'acontentar en un geriàtric mas-
sificat amb règim de caserna militar. 

Em sembla que el pla hauria sobretot de 
resoldre aquests problemes. Si només es fan 
teories, no val la pena, ja les sabem. Cal que 
es digui quants apartaments es faran cada 
any i on. L'administrador de l'hospital de 
Blanes, Jesús Crous, em deia dies enrera que 
han començat a fer 80 places per a vells amb 
règim d'apartaments. Això és el que cal. Fets. 
I intentar que els vells que hagin d'abando
nar el domiciU, es quedin el més aprop pos
sible de casa. Vull dir, que un vell de Ridau-
ra pugui anar a Olot i no a Girona, per exem
ple. 

PEP COLLELL 
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