
La recerca i la gestió dels espais costaners i marins protegits
als Països Catalans

El 18 d’octubre passat va tenir lloc la sessió anual conjunta de la Institució
Catalana d’Història Natural (ICHN) i de la Societat Catalana de Biologia (SCB),
que enguany s’ha centrat a l’entorn de «La recerca i la gestió dels espais
costaners i marins protegits als Països Catalans». Aquesta sessió també ha
esdevingut un dels primers actes del Centenari de l’Institut d’Estudis Catalans i
ha rebut el suport de la Secció de Ciències Biològiques.

Les presentacions es van organitzar en dos blocs: primer es van presentar
exemples d’iniciatives de recerca i de la seva integració en la gestió d’espais
protegits dels territoris costaners dels Països Catalans, des de l’Alguer al País
Valencià; el segon bloc de presentacions va fer referència a qüestions més
concretes, com els ocells marins, els grans vertebrats marins, les zones
humides litorals, etc.

La sessió es va cloure amb una taula rodona en la qual representants del món
científic i de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya van exposar
les seves visions a l’entorn de les prioritats i perspectives de la recerca i de la
integració dels resultats científics en la gestió dels espais costaners i marins.

L’èxit d’assistència a aquesta sessió conjunta —més d’un centenar d’inscrits—
ha estat un bon indicador tant de l’interès del tema com de la qualitat dels
ponents.

Durant la sessió es va fer ressaltar que la recerca és a la base de les polítiques
de conservació i que moltes de les espècies i dels espais actualment protegits
ho estan perquè abans s’ha fet aquest treball previ, però també es va
comprovar que quan un espai esdevé protegit dedica pocs recursos a la
recerca.

D’altra banda, també es va constatar un desenvolupament insuficient dels
programes de seguiment dels paràmetres biològics i ecològics en els espais
naturals protegits, de manera que en força casos es desconeix fins a quin punt
l’espai protegit està assolint els objectius que van motivar-ne la declaració.

La distància que separa la recerca i la gestió és gran i els seus ritmes són prou
diferents, per això des del món de la recerca es lamenta que la gestió sovint
tingui més en compte l’opinió i les pressions dels sectors socioeconòmics que
la informació dels investigadors, mentre que al món de la gestió li preocupa que
la recerca no sempre sàpiga donar respostes quan calen.

La divulgació dels resultats obtinguts per la recerca és encara un assumpte
pendent i sovint els ciutadans, fins i tot els que són usuaris dels espais
protegits, desconeixen les bases científiques de la gestió, cosa que augmenta
la seva incomprensió —i a vegades el rebuig— pel que fa a l’aplicació de
determinades polítiques de conservació.



Per ampliar aquestes reflexions al voltant de «La recerca i la gestió dels espais
costaners i marins protegits als Països Catalans», consulteu la pàgina web de
la ICHN (http://ichn.iec.cat), on trobareu tant el resum de les ponències com la
majoria de les presentacions que van tenir lloc durant aquesta darrera sessió
conjunta de la ICHN i de la SCB.


