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entre els polítics represen-
tants de les diferents co-
munitats que integren el
Pirineu –des dels Estats
francès i espanyol, pas-

sant per Andorra– es tornaven a trobar,
envoltats de periodistes, dins la Comuni-
tat de Treball dels Pirineus, el passat di-
vendres 27 de setembre, les associacions
i col·lectius que defensen el territori de
projectes agressius feien una altra reunió
paral·lela i alternativa: representants de
quinze entitats d’arreu del Pirineu català
se citaven a la mateixa capital de l’Alt Ur-
gell, a la Seu. La reunió de les associa-
cions no va tenir tant ressò mediàtic com
la de la Comunitat de Treball dels Piri-
neus –encapçalada pel president Pasqual
Maragall–, però va resultar ser un acte
revelador: per primera vegada s’havien
reunit tots els pirinencs que denuncien
des de fa temps la creixent especulació
urbanística que acompanya l’actual mo-
del turístic i que destrueix el territori a
imatge i semblança del que s’ha fet al li-
toral; per primera vegada, el Pirineu es
revolta i diu prou a tanta especulació i a
aquest model insostenible. 

Les entitats que van protagonitzar
aquesta trobada històrica estaven encap-
çalades per Salvem Pedra, que porta una
intensa campanya de denúncia de la forta
pressió urbanística que està experimen-
tant la comarca de la Cerdanya, i per DE-
PANA (Lliga per a la Defensa del Patrimo-
ni Natural). Les altres associacions, tam-
bé treballen la defensa del territori, del
patrimoni cultural i/o natural des de dife-
rents àmbits i estan repartides per totes
les comarques pirinenques (inclosa An-
dorra). Des de la reunió del passat 27 de
setembre –i via correu electrònic–, d’al-
tres entitats similars s’hi han afegit fins a
les trenta actuals. Les portes encara són
obertes, segons els seus impulsors, i en
aquestes moments estan acabant de «po-
lir» un manifest que faran públic en les
properes setmanes. 

La unió de forces s’ha convertit en un
pretext per crear un autèntic lobby piri-
nenc que obri el debat en la societat cata-
lana sobre el futur del Pirineu. L’exemple
del model del litoral apareix sovint a les
converses i com a paradigma del que no
s’hi vol: no a les segones residències que
romanen buides la major part de l’any i

suposen un alt cost de manteniment per
als petits municipis pirinencs; no a l’am-
pliació de pistes d’esquí que penetren en
els espais naturals protegits i amenacen
els santuaris de biodiversitat de la mun-
tanya; no als macrocomplexos turístics
que consumeixen territori, recursos ener-
gètics i aigua en excés. En resum: no a
l’actual model de desenvolupament basat
exclusivament en el turisme massiu.

EL PIRINEU AGAFA LA PARAULA

Quan les coses agafen certa dinàmica
el temps passa de pressa i és difícil con-
trolar-ne les conseqüèncie. Al Pirineu, al-
guns pirinencs van començar a adonar-se
que el futur del seu territori se’ls escapa-
va de les mans, i ja als anys setanta van
iniciar els primers contactes i intercanvis
entre ciutadans del panorama cultural i
polític del territori. Les preocupacions i els
projectes de futur es van anar posant en
comú i la possibilitat d’una vegueria del
Pirineu va començar a agafar relleu entre
els que s’autodenominarien Grups de l’Alt
Pirineu (GAP). Ja fa, doncs, més de 30
anys que un nucli de pirinencs notables va
començar a treballar per al reconeixe-
ment de l’Alt Pirineu. Alguns d’aquells
personatges s’han convertit en polítics de
relleu que han fet realitat una gran tasca
de difusió de les problemàtiques altpiri-
nenques al Parlament de Catalunya, com
Joan Ganyet o Paco Boya i Jordi Ausàs, de
les generacions més joves. 

La inclusió d’un tractament específic
per a les terres de muntanya, reflectit en
l’apartat 2 de l’article 130 de la Llei de
Muntanya, aprovada pel Parlament de Ca-
talunya l’any 1983, és una de les princi-
pals conquestes d’aquests abanderats de
la defensa del Pirineu. Els grans coneixe-
dors de la serralada expliquen que les co-
marques d’aquest territori muntanyenc
tenen especificitat pròpia per múltiples
qüestions: per raons d’orografia de mun-
tanya i de la preservació de la natura; per
raons d’agricultura d’alta muntanya i la
seva vertiginosa reconversió; per la seva
dedicació al sector serveis en general; per
la seva excessiva dependència del sector
de la construcció; per no tenir un sector
industrial arrelat (a diferència del Bergue-
dà, el Ripollès o la Garrotxa); per la cultu-
ra d’alta muntanya; o per ser pedra de toc

de les polítiques de reequilibrament terri-
torial de Catalunya.

La història ha fet que en dates molt
properes tinguin lloc diversos esdeveni-
ments que marcaran el present i el futur
del Pirineu: la culminació del procés so-
bre la definició d’una vegueria del Pirineu
(un debat de rigorosa actualitat després
de l’arribada del Tripartit a la Generalitat);
la unió de forces de les entitats que de-
fensen el territori pirinenc, i l’aparició d’u-
na nova eina de diàleg: el PirineuFòrum.

PIRINEUFÒRUM: 
MÉS EINES PER AL CONSENS

Si la vegueria del Pirineu és una ei-
na de consens de les forces po-
lítiques pirinenques i del
conjunt del país, s’hi afe-
geix una altre instrument,
que aporten els diferents
actors que treballen al Piri-
neu des de la societat civil:
el PirineuFòrum.

Segons els seus im-
pulsors, DEPANA i alguns
dels que integraren els
esmentats GAP, el Piri-
neuFòrum apareix amb
l’objectiu de fer seure a la
mateixa taula alguns dels
principals actors socials i
polítics que treballen en
el territori pirinenc. L’ex-
periència dels uns i dels
altres haurà de servir
per analitzar què és el
que s’ha fet fins ara al
Pirineu i quines haurien
de ser les línies a se-

guir per cami-

LES ENTITATS QUE EL DEFENSEN DE L’ESPECULACIÓ UNEIXEN FORCES PER LLUITAR PLEGADES

El Pirineu 
es revolta

UN MOMENT DE LA REUNIÓ D’ENTITATS I COL·LECTIUS DEL PIRINEU CATALÀ, EL PASSAT 27 DE SETEMBRE.

TXELL CENTENO D PERIODISTA

nar cap a un model sostenible des del
punt de vista econòmic, però també eco-
lògic i social. Geògrafs, empresaris, polí-
tics, ecologistes, biòlegs, experts en ur-
banisme i economistes, són alguns dels
experts que passaran per les diferents
sessions de diàleg que tindran lloc
aquest octubre, el mes de novembre i en
el decurs de 2005, en diferents pobla-
cions pirinenques. (Se’n pot trobar infor-
mació més detallada a la web www.depa-
na.org/pirineuforum.)


