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informe, els espais naturals protegits a Catalunya donen lloc a 5.110
llocs de treball. La xifra es desglossa per activitats: 3.909 milions, el
83% del total, corresponen a treballadors en el sector serveis ; 727 milions, el 9%, a la gestió dels espais,
i 473 milions, el 8%, a les activitats
agrícoles.
Les activitats que han sigut analitzades per xifrar l’aportació econòmica dels espais són les següents:
l’allotjament, la restauració, les activitats comercials i d’oci, les agències de turisme i les activitats de transport. Els espais que han generat més
recursos són el parc natural del cap
de Creus, amb 27 milions d’euros;
el parc natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa, amb 23 milions, i el
parc natural del Montseny, amb 21
milions.
DUES METES / Vila va exposar dues me-

33 Un home pesca al parc natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter, el febrer passat.
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ls espais naturals protegits
generen a Catalunya 5.110
llocs de treball, així com
ingressos bruts per valor
de 192 milions d’euros anuals. Així
ho assenyala un informa elaborat
per l’Institut Cerdà que va ser presentat ahir pel conseller de Territo-

Per cada euro
que s’hi inverteix
s’obté un retorn
brut de 8,8 euros
ri i Sostenibilitat, Santi Vila; el director de la Fundació La Caixa,
Jaume Giró, i el gerent de Medi Ambient de l’Institut Cerdà, Miguel
Hernández.
L’informe, titulat Impacte econòmic i social dels espais naturals protegits
de Catalunya, analitza 16 espais naturals protegits, i destaca els efectes
positius en forma d’impacte eco-

nòmic però també social que suposen. Segons va relatar Hernández,
aquest informe ha mesurat l’impacte directe de les activitats que
es porten a terme als espais naturals, l’impacte indirecte –despesa
en altres sectors econòmics– i l’impacte induït –el relacionat amb la
despesa del treballador. La conclusió és que per cada euro que s’inverteix en un espai natural es recuperen 8,8 euros bruts, informa Europa Press.
El conseller Vila va fer una crida
a mantenir «l’harmonia» entre la
protecció d’aquests espais i les activitats econòmiques. Segons aquest

dictamen
16 ESPAIS
ANALITZATS
LA LLISTA
J L’estudi analitza la Zona
Volcànica de la Garrotxa,
Cadí-Moixeró, delta de l’Ebre,
Aiguamolls de l’Empordà,
Montseny, Sant Llorenç del
Munt, cap de Creus, Ports, serra
de Montsant, Collserola, Baix
Ter, Alt Pirineu, Montgrí, Medes.

tes del Govern. Una és declarar el
nou parc natural de Capçaleres de
Ter i del Freser i aprovar l’ampliació
del parc natural de l’Alt Pirineu.
L’Executiu d’Artur Mas vol arribar a
la primera meta, va precisar Vila, encara en aquest mandat, que està a
prop de consumir-se.
Els espais també ofereixen la possibilitat que persones en risc d’exclusió social puguin treballar en diferents tasques. Entre aquestes, la
prevenció d’incendis forestals, la
restauració de boscos afectats per
un incendi, els treballs d’eliminació
de flora invasora i la recuperació de
camins que resulten rellevants per
la seva història.
L’informe de l’Institut Cerdà
constata que en cada cas hi ha una situació econòmica diferent, i subratlla que els parcs que compten amb
la intervenció activa de la Diputació
de Barcelona tenen un millor finançament.
MÉS INGRESSOS / Una altra conclusió

d’aquest informe és que els ingressos d’un espai natural estan determinats per la seva ubicació. En els
casos en què estan més allunyats de
Barcelona i quan no hi ha una alternativa pròxima de costa, la xifra és
més elevada. És el cas del parc natural de la serra de Montsant, el de la
Zona Volcànica de la Garrotxa, el
d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici i el parc natural de l’Alt Pirineu. H

