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Els espais naturals generen un impacte de 192 milions i 5.100 llocs de treball en l’economia catalana

Enclavaments protegits, llocs pròspers
ANTONIO CERRILLO
Barcelona

L

a creació d’espais natu
rals protegits porta pros
peritat als territoris que
els acullen. Davant els
que afirmen que aquests enclava
ments són sinònim de condicions
al desenvolupament econòmic i
conflictes socials, una investiga
ció de l’Institut Cerdà destaca la
important contribució que fan a
l’economia catalana.
L’estudi ha mesurat l’impacte
econòmic associat a 16 espais na
turals (el parc nacional d’Aigües
tortes, els 12 parcs naturals i els
enclavaments de l’Albera, les Ga
varres i la serra del Montsec). La
conclusió és que cada any generen
un impacte econòmic de 192 mili
ons d’euros (valor afegit brut)
com a resultat de totes les activi
tats relacionades. Per fer el càlcul,
es van comptabilitzar els rendi
ments de l’agricultura, la gestió
dels parcs (la inversió, estudis...) i
els serveis, un àmbit que inclou els
ingressos per allotjaments, res
tauració, comerç, artesania, la
gastronomia tradicional, agències
de turisme i transport.
Els serveis (el 83%) copen l’im
pacte econòmic, abans que els
recursos destinats a la gestió
dels espais (9%) i les activitats
agrícoles (8%). Els llocs d’interès
natural tenen 5.110 llocs de treball
(dades del 2013), dels quals
3.909 es vinculen al sector serveis,
727 a la gestió dels espais i 473 a les
activitats agrícoles i ramaderes.
“Per cada euro que s’inverteix
en la gestió dels espais naturals,
es generen 8,8 euros en forma

EL RÀNQUING DELS ESPAIS SEGONS EL SEU IMPACTE ECONÒMIC
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]“L’informe corrobora,

La carpeta sanitària personal
–que es pot activar demanant la
paraula de pas a l’ambulatori de
cadascú– permetrà a partir d’ara
saber com està la llista d’espera
d’una operació pendent. Aques
ta informació, que només fa
referència a les intervencions
que tenen un temps màxim d’es

quantifica i posa en re
lleu l’important paper
dels espais naturals pro
tegits en el desenvolupa
ment local”, assenyala
Josep Germain, consul
tor ambiental i membre
de la Institució Catalana
d’Història Natural. “Pe
rò que es generin benefi
cis econòmics no vol dir
que l’estat de conserva
ció dels espais naturals
sigui favorable”, afegeix
Germain. Aquest especi
alista opina que “els
beneficis han d’estar
subordinats al desenvo
lupament d’una política
de protecció del patri
moni natural efectiva”.
Germain lamenta que
Catalunya no disposi
d’un informe que valori
l’efectivitat de les políti
ques de protecció de la
naturalesa. “Les poques
dades que tenim indi
quen que en la majoria
de casos no se sap si les
espècies i els hàbitats
avui estan en millor estat
de conservació que quan
es van començar a prote
gir. És a dir, protegim la
naturalesa, però no ava
luem si es fa bé”.
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de valor afegit”, resumeix Miguel
Hernández, responsable de l’àrea
de medi ambient de l’Institut
Cerdà.
Concretament, els ingressos del
sector serveis i de turisme assolei
xen els 181,5 milions d’euros anu
als. Turistes i excursionistes visi
ten els parcs moguts pels seus va
lors naturals o paisatgístics, però
el potencial d’atracció més impor
tant es desplega quan els organis
mes rectors impulsen iniciatives

turístiques com rutes, espais d’in
terpretació o fires en col∙labora
ció amb altres actors del territori.
En aquests espais no han des
aparegut les activitats producti
ves tradicionals (agricultura, ra
maderia, silvicultura), sinó que
els òrgans gestors han impulsat el
manteniment d’aquestes activi
tats a través d’ajuts econòmics di
rectes o d’actuacions de conserva
ció de les infraestructures. Aques
tes zones es beneficien, a més a

La llista d’espera i el mateix metge
es podran consultar per internet
REDACCIÓ Barcelona

“No s’avalua
si la protecció
es fa bé”

Valor afegit brut generat als espais naturals, en milions d’euros
Activitats del sector serveis

pera garantit, inclou la data en
què es va incloure a la llista, el
temps mitjà que es preveu que
pugui trigar i el temps màxim
garantit. I també es podrà
consultar la pròpia agenda de
consultes i proves.
Fins ara, Lamevasalut.gen
cat.cat permetia consultar la me
dicació vigent, els informes clí
nics, els diagnòstics, les vacunes,

més, de la possibilitat d’utilitzar
una marca vinculada a un espai
natural per subratllar la idea de
qualitat. Diverses iniciatives han
revaloritzat el patrimoni agroali
mentari dels municipis. L’infor
me destaca que els espais més ben
finançats són els de la Diputació, i
també que els parcs situats en co
marques de muntanya (zones
sense fonts econòmiques alterna
tives ni possibilitats de diversifi
cació) són els que més estan con
tribuint a l’economia comarcal.
L’estudi –que va difondre la
Fundació La Caixa– s’ha fet pú
blic mesos després que nombro

el document de voluntats antici
pades i adreces per fer gestions.
Ara, a més a més, els pacients de
nou centres de Barcelona també
podran entaular comunicació
electrònica amb el metge o la in
fermera a través de l’econsulta.
Al novembre, passada la prova
pilot, es començarà a estendre a
altres centres d’assistència pri
mària.

Els parcs situats
en comarques de
muntanya són els que
més contribueixen a
l’economia comarcal
ses entitats científiques, con
servacionistes, ecologistes i pro
fessionals firmessin la Declaració
a favor del patrimoni natural de
Catalunya, en què denunciaven
les retallades que han afectat els
espais protegits catalans els úl
tims anys, i que en alguns casos
han arribat al 60% del seu pressu
post (superior a la resta de serveis
públics).
La declaració va documentar
els perjudicis causats sobre el ter
ritori, ja que es van reduir equips
gestors, es van eliminar serveis
d’informació i educació ambien
tal i es van parar alguns progra
mes d’investigació.c

Aquest estiu s’intenta solucio
nar el problema que de tant en
tant en altres comunitats no es
reconeix la targeta del CatSalut
perquè hi falta un número de re
gistre del Servei Nacional de Sa
lut. Segons reconeix el director
del CatSalut, Josep Maria Pa
drosa, entre 30 i 50 catalans a
l’any veien negat el seu dret a
l’assistència gratuïta per aquest
motiu. Les noves targetes també
tindran el número estatal, però
si algú vol canviar la targeta im
mediatament, l’haurà de pagar,
poc més de 7 euros. Si no, haurà
d’esperar a la renovació, que
s’anirà fent a poc a poc.

El Didac té 4 anys i una malaltia rara
que afecta al seu sistema immunològic

Per als estrangers sense per
mís de residència s’ha publicat
una nova instrucció perquè cap
centre sanitari no posi pegues ni
presenti factures quan no toca.
S’amplia el conjunt de serveis
sanitaris que són a la cartera bà
sica a tots els que faci tres mesos
que estan empadronats. Fins
ara, les especialitats no s’hi in
cloïen fins que no feia dotze me
sos. Només quedaran exclosos
d’aquest tipus de cobertura els
immigrants que cobrin més de
100.000 euros a l’any. Actual
ment hi ha uns 70.000 immi
grants irregulars afectats per
aquesta instrucció.c

amicsvallhebron.org

Ajudar a més nens com el Didac és molt senzill!
Gràcies a la generositat de persones com tu, la recerca ha
aconseguit apropar-se a la cura d’aquesta malaltia.

envia un SMS
amb la paraula DIDAC al

28014

i estaràs col·laborant amb la recerca en immunodeficiències primàries a Vall d’Hebron
* Donatiu íntegre d’1,20€ a la Fundació Vall d’Hebron Institut de Recerca. Hi col·laboren Movistar,Vodafone, Orange,Yoigo i Euskaltel. Servei d’SMS solidari
operat per Altiria TIC i la Asociación Española de Fundraising, n. at. Client 902 00 28 98,Apartat de Correus 36059 – 28080 Madrid.

