L’ús social del medi
Catalunya està totalment desequilibrat a favor del món urbà en una proporció de 90
a 10. Per tant la nostra societat té uns hàbits majoritàriament urbans i també unes
necessitats que corresponen a les de la gent que no està en contacte amb el seu
medi natural durant tota la setmana i inclús durant períodes de temps superiors.
Aquest fet provoca la necessitat vital dels habitants de ciutats i pobles d’anar a
consumir natura el màxim de temps que els hi és possible i utilitzar el medi natural
com a espai de lleure, infligint un fort impacte ambiental i una forta competència en
l’ús, amb els gestors dels terrenys agraris i forestals.
Per altra banda necessitem de rendes complementàries a les agroforestals, avui
dia molt baixes, per mantenir la població rural que es dedica al sector primari i que
també necessita del medi natural per la seva activitat econòmica. L’ús social, pot
ser doncs, una font d’ingressos complementaris que augmentin les rendes rurals i
facin mes atractiu aquest àmbit, mantenint la població i en un futur, recuperant
població per disminuir el desequilibri territorial actual.
Necessitem doncs abandonar la tradicional confrontació entre el món rural i l’urbà i
buscar l’equilibri entre les necessitats del dos, per tal de poder avançar cap a un
territori equilibrat, ben cuidat i que doni serveis a tota la societat. El món rural ja
sap que ha de contemplar l’ús social com un servei més que ha de donar a la resta
de la societat i com a una possible font d’ingressos econòmics interessant que
ajudi a fer viable el seu projecte de vida, però el mon urbà desconeix completament
les necessitats del món rural i de la gent que hi viu i en viu i que ha de respectar al
fer ús del medi.
Per començar ha donar solucions a aquest problema, proposem:
-Utilitzar l’educació de les noves generacions a les escoles perquè coneixien el seu
entorn i la realitat social, cultural i econòmica a més de la ecològica.
-Fer una bona comunicació a tota la societat catalana del que es fa i de perquè
serveix el món rural, la seva activitat estratègica i la necessitat de mantenir-lo actiu
per tal de que persisteixi en el temps i millori la seva salut ambiental.
-Deixar la governança en l’ús social i la seva planificació en mans dels gestors
rurals i marins, de serveis turístics del territori i altres activitats vinculades junt amb
els seus municipis i amb col·laboració de personalitats reconegudes del món
científic i tècnic com ara biòlegs, ecòlegs, enginyers, etc. Tots ells coordinats per el
Parlament i el Govern de la Generalitat.
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