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aquesta peculiar forma d'acció s?cial. En concret, /'acció ambiental implica l'orientació de l'indi-

vidu en relació a uns signijicats més extensos en el temps, en l'espai i en e!s objectes de drets que

ambiental organitzada i vOluntaria de les associacions conservacionistes anglosaxones, dels

aquelles

partits ecologistes europeus, i de les associacions ambientalistes a l'estat espanyol. Entenc

dimensions cognitives i valoratives més immediates éaracterístiques de les accions socials tiadi-

també que les possibilitats de la ciutadania per actúar en la mlllorá del medi ambient i la

cionals i ampliar-les a un marc de referencia que inclogui també les generacions futures, el con-

sostenibilitat no es limiten a la participació formal, per la qual cosa avan<;o una classifica-

junt dels recursos naturals i societats del planeta, i el valor i els drets d'altres formes de vida no

ció de dotze maneres que la participació ciutadana pot prendre en aquest camp. Al meu

humanes. Tanmateix, pero, si volem qualificar la idoneilat d'una una acció ambiental hem tenir

entendre, la sostenibi_litat demana de la materialització d'una estructura o model de partici-

entren en consideració dins de cada situació social. L'acció ambiental cerca

~uperar

en compte determina des condicions d'equitat i eficiencia. Respecte a l'equitat, .hi ha condicions

pació ambientalfort, el contingut del qual no es redueixi a seguir de manera rutinaria els sis-

relatives tant al contingut com al procediment en el qual es duen a terme les accions, i respec-

temés electorals presents o les formes esporadiques de participació. Igualment, distingeixo

te a l'eficiencia cal considerar els efectes que aquestes accions tenen en aturar o invertir les

entre participació directa i participació indirecta, essent la primera més factible i necessaria

actuals tendencies socials més insostenibles. Podem trabar-nos dones amb accions ambientals

en problemes locals, mentre que és probable que la segona sigui més apropiada en proble-

amb resultats inefica<;os o inequitatius o inefica<;os i inequitatius a la vegada.

mes més complexos i globals. L'execució de les Agendes Locals 21, de les estrategies per la
restauració de la biodiversitat local o dels programes de reciclatge arreu han obert un nou

L'acció ambiental depen de tres conjunts d'elements. En primer lloc, hi ha una precondició

ventall d'oportunitats per eacció ambiental directa a nivell comunitari, encara que no estan

basica que implica que els i~dividus percebin les actuals tendencies de canvi ambiental com

excloses de riscos que comprometen la -seva permanencia, i dones, sostenibilitat a mig i a

a problemes; en segon lloc, és necessari que es formin uns motius que estimulin la voluntat

llarg termini. En relació a la participació in di recte dels ciutadans en problemes complexos,

d'acció, relatius als interessos personals, als valórs morals, o a les creences cosmiques que

explico algunes dé les experiencies obtingudes en el projecte Ulysses de la DGXII de la Unió

donen sentit a l'acció; i per últim, depen també d'unes condicions que impedeixen o estimu-

Europea en relació a les possibilitats de participació del públic en el problema del canvi

len la capacitat de l'actor de materialitzar la seva voluntat, i que estan en relació a la seva

climatic i el desenvolupament sostenible a nivell regional.

posició social i els trets organitzatius de la seva estructura social, política i económica on es
desenvolupa l'acció. La interacció de l'individu amb el seu context social acába emmotllant

El present text es dirigeix tant a educadors com a estudiants universitaris interessats en

finalment la lógica que guia o justifica les seves accions. L'argument que defensa és que l'ac-

coneixer alguns dels plantejaments que la sociología i la política contemporanies poden ofe-

ció ambiental sorgeix com a producte d'una cadena de condicions necessaries pero no sufi-

rir sobre el tema de l'acció i la participació socials en temes de medí ambient com a aquells

cients, relatives tant a la voluntat de l'individu com al conjunt de la seva estructura social,

lectors del públic en general que cerquin obtenir algunes reflexions sobre propostes concre-

el compliment de .les quals incrementa les probabilitats de transformar la percepció ambien-

tes. El proposit d'aquesta exposició ha estat complementar la teoría amb practica,

tal en acció ambiental. Al meu entendre, tot intent de canvi de la insostenible situació actual

comen<;ant pero, per la teoría. És una aportació que parteix del convenciment que una de

necessitaria de ·la modificació de percepcions, d'interessos, i de valors cap a un nou paradig-

les forces de canvi més potents cap aquest ideal que anomenem sostenibilitat es traba no

ma, a la vegada que caldria proveir dels suficients recursos i avan<;ar cap un context institu-

tant en mantenir intactes les encarcarades institucions actuals comen l'impuls transforma-

cional adequat que garantís equitativament la participació del conjunt de la ciutadania en

dor que pugui donar la societat civil, i en concret, a través de la partiCipació amplia de tots

aquest procés de transformació. Els valors canvien, sobretót, a través de l'acció.

els seus ciutadaris. Una participació, pero que, tot i necessaria, no és suficient, en tant que
l'acció social no s'ompli d'un nou contingut i s'orienti en funció d'una nova racionalitat que

La segona part delllibre té un caracter més descriptiu i se centra en l'analisi d'algunes vies

ha de sorgir d'un marc cognitiu ·; moral més extens. Apendre a participar, no és altra cosa

possibles per canalitzar i estimular l'acció ambiental. Així, comento algunes formes d'acció

que apendre a transformar.
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La formació de l'acció ambiental
1.1. ACCIÓ SOCIAL I SITUACIÓ

La formació de l'acció ambiental

-

social. En el cas de la sociologia clássica alemanya, per exemple, hi ha hagut diversos intents
per classificar les accions socials. Max Weber diferenciava quatre formes d'accions ideal-típi-

L'acció situada

ques: (a) accions racionals orientades a maximitzar interessos, (b) accions racionals motivades per valors etics, (e) accions originades per emocions i, (d) accions que responen simple-

TÓta acció social es desenvolupa dins d'una situació i tot intent de modificar o comprendre

menta la tradició. En elllenguatge de Ferdinand Ti:innies, les dues primeres formes es corres-

una situació ha de partir del coneixement dels elements estructurals que la compasen. Així,

ponien a la voluntat 'racional-instrumental' i eren característiques de les accions que es por-

les explicacions socials han de saber com explicar i situar l'acció dels individus dins d'un con-

ten a terme dins de relacions socials associatives, mentre les dues següents respondrien a la

junt de relacions i condicions que són própies de cada context social i que anomenem gene-

voluntat 'natural'o 'essencial' típiques de les relacions comunitaries.

ricament com situació. El propósit de les properes línies és distingir la nació d'acció social
de les de comportament i participació, i presentar els plantejaments de la lógica situacional.

Altrament, la nació de participació social esta molt lligada a la d'acció social. Si bé en ciencia

ara en auge dins de la teoria sociológica contemporania, a fi d'adaptar posteriorment aquest

política es tendeix a utilitzar la primera termino logia i en sociologia la sega na, pode m dir que

marc teóric al cas de l'acció ambiental. Lenfocament de la lógica situacional és un metode

la participació suposa la canalització i l'agregació d'accions socials individuals que s'orienten

que segons el filósof austríac Karl Popper, és el millar aplicable a les ciencies socials.

normalment vers la modificació d'una estructura o situació general. Per tant, la participació

Consisteix senzillament en analitzar l'acció social tenint en compte els interessos de l'actor,

pressuposa una certa organització o estructura de l'acció, encara que aquesta organització

la seva conducta racional, els seus coneixements així com el marc social on es traba. Segons

sigui debil o informal. Com veurem, hi ha una torta relació entre els trets i els canvis en una

Salvador Giner, la lógica situacional hauria d'explicar la intencionalitat de l'acció humana

situació donada i les possibilitats de participació per modificar aquesta mateixa situació.

segons els recursos disponibles (S. Giner, 1997, 1998). Al me u entendre, les implicacions
practiques d'aquest enfocament són enormes.i poden donar lloc a idees i propostes aplica-

El concepte de situació configura un dels principals mares de referencia de la sociologia con-

bles a camps tan diversos com el de l'educació, la comunicació de masses o la participació

temporania, tot i que la macrosociologia emfatitza el paper de les grans estructures socials

pública orientada al canvi social.

mentre que la microsociologia subratlla el paper de les relacions a nivell individual. Una situació sorgeix de la relació que es produeix entre un individu i el seu context social. Per tant, tal

Les ciencies socials acostumen a distingir entre 'comportament' i 'acció: Encara que sovint

i com explicava un dels pares fundadors de la sociologia contemporania, George Simmel (1986

ambdós termes de vegades s'usen indistintament, la psicologia ha tendit a centrar més la

(1917)) tofs nosaltres som a la vegada productes i membres actius de la societat, d'una situa-

seva atenció eiÍ l'estudi dels comportaments individuals, mentre que la sociologia ho ha fet

ció social. Segons ell, tata societat consta tant d'éssers que se senten plenament socials com

en l'acció social. En general, pero, si per comportament ens referim a aquell estat que és

d'éssers que se senten plenament individuals, i les formes i .els continguts de les seves accions

observable en la conducta d'un individu, en sociologia l'acció social va sempre unida a una

han d'explicar-se a través de la xarxa de relacions que crea la seva interacció. Simmel ens recor-

intencionalitat o un significat explicit o latent que cal interpretar dins d'una relació,

dava que un error freqüent a l'hora d'explicar els fenómens socials és el de confondre les seves

situació o estructura socials. Per tant, tata acció social té com a referent un altre ésser

condicions amb les seves causes, encara que, a la practica, i en relació a les motivacions que

...
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configuren la forma i el contingut de les accions socials en les diferents situacions, la distin-

lógica de l:acció individual. Els éssers humans són tari capa<;os d'orientar racionalment les

ció entre causa i condició és for<;a difusa. Un altre notable sociiileg, l'america C. Wright Mills

seves conductes a fi de transformar determinades situacions com de trabar raons perjustifi-

(1940), comentava que en cada situació social, els actors expliquen i justifiquen les seves cir-

car les seves conductes a fi d'adaptar-les a aquestes mateixes situacions. La interpretació

cumstanc.ies i motius de la seva acció en un llenguatge propi. Wright Mills creia que tots . els

d'una situació su posa la interpretació tant de les raons de la racionalitat que guia les accions

motius varien en contingut i en caracter segons les époques histiiriques, i que la lógica de cada

i:om dels processos de racionalització que justifiquen les condicions de cada situació. Les

situació ·reqüereix i es manifesta en uhs vocabularis pro pis que són necessaris perexecutar i

explicacions en ciéncies socials, pero, no són mai deterministes sinó probabilístiques. Dins

justificar l'acció en ·cada context social. Així, argumentava que els motius no tenen cap valor

dels sistemes socials sempre hi roman una certa imprevisibilitat i llibertat d'elecció. Aixii no

si no és dins d'estructures o situacions societals delimitades que tenen vocabularis apropiats.

és un obstacle per les generalitzacions socials sinó que niés aviat és una condició necessaria

Més recentment, Jeffrey C. Alexander; un dels principals representants del neofuncionalisme,

perqué es puguin formular. El mateix Max Weber ja va tractar aquesta tensió entre determi-

també ha defensat que les explicacions socials més idiinies són aquelles que donen a la vega-

nisine i llibertat de l'acció, tot dient que com més lliure:

da un paper rellevant tant a l'acció social coni als processos estructurals, basant-se en el concepte d'interacció. Per aquest teiiric, els pressupiisits més fonamentals que informen qualsevol

'Un. actor entra en una decisió, de manera més complerta -ceteris paribus- pot

teoria social científica tenen a veure amb la natura de l'acció i de l'ordre. En relació a l'acció,

una motivació ésser analitzada en termes de categor.ies de 'propiisit' i 'mit-

tata teoria social es -basa en una compressió .implícita de les motivacions que conformen l'ho-

jans', i per tant, més completament pot se(analitzada i categoritzada en ter-

me com actor i de les formes de com les accions plurals s'interrelacionen~ Respecte a l'ordre, les

mes d'un esquema d'acció racional' (M. Weber, 1974, p.26).

teories socials es pregunten de quina manera els patrons consistents d'accions racionals i no
racionals són creats, i si aquests patrons són acceptats, bé per riegociació o per imposició (J.

No obstant, i com reitera el sociiileg francés Raymdnd Boudon, l'home és un ésser limitada-

C. Alexander, 1988; v. també N. J. Smelser, 1994).

ment racional, donat que la seva situació condic;iona encara que no determina les seves
accions. Segons Boudon, les intencions dels individus són:

Sembla dones haver-hi un extens consens en teoría sociológica sobre la qüestió qué tot intent
d'entendre i d'explicar la conducta humana ha de situar primer l'acció social·dins d'un context, situació o estructura definibles i

ala vegada ·dinamiques.

'en general incomprensibles sí hom no té en compte les constriccions estructurals inherents en la seva posició social. Pero d'aixii en cap sentit segueix
que el comportament de l'agent social estigui determinat. Inteligible, sí.
Determinat, no' (R. Boudon, 1982, p. 154).

Racionalitat i racionalització
Diem dones que la intel·ligibilitat qe les accions humanes depende la seva situació. O més espeLes ciéncies socials, a diferencia de les naturals, han de recórrer al supiisit de racionalitat

cíficament, de la seva raciohalitat situada. El problema, tanmatéix, consisteix en definir el con-

humana a l'hora d'explicar una acció. Cada situació condiciona, encara. que no determina, la

junt d'elements que configuren una s{tuació donada, especialment si tenim en compte que dins

..
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de qualsevol fenomen social sovint ens traben amb tantes variables explicatives com variables
per explicar. (Aixó té rinconvenient -encara que objectivament el gran avantatge- que la socie-
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La creació de rutines i estructures insostenibles

·'

tat sempre es configura com un sistema obert i indeterminat). Per tant, a l'hora de fer ús del

La creació d'estructures socials ecológicarnent rio sostenibles pot entendre's com un resul-

concepte de situació com a marc per entendre l'acció no sembla slificient dir que la situació s'ex-

tat 'il·lógic', no intencional, no previst ni desitjat de l'agregació de lógiques situacionals

plica a si mateixa a través de la interacció, perqué així mai no s'acaba de concretar quins són les

(J.D. Tabara, 1995b). Els efectes ecológicament perversos poden sorgir tant de l'agregació

elements predominants que generen el canvi o perpetuen dels ordres socials. lotes les teóries

d'accions individuals insostenibles, com de l'agregació de conjunts d'estructures igualment

socials requereixen dones un cert reduccionisme causal. Lecologia, per exemple, ha pogut obte-

insostenibles. En aquest sentit, un aspecte m6lt unit a l'explicació de l'acció social dins

nir bons resultats a l'hora d'explicar complexitat dels processos naturals fent referencia a poques

d'una situació prové de l'observació que els individus sovint s'inclinen, sense cap motiu

variables, com l'energia i la informació. En sociología, pero, encara estem molt lluny de poder

racional aparent, a mantenir l'ordre social o evitar el conflicte, encara que aquella situació

obtenir aquesta síntesi o integració metodológica on un elevat nombre de fenómens puguin ser

on es troben vagi en contra dels seus propis interessos o valors. Ben sovint, la inexistencia

explicats per un reduil nombre de variables. Concentrar-se en uns pocs elements que afecten la

d'accions dirigirles a modificar una situació donada, no respon a cap decisió basada en un

racionalitat de la conducta humana, com les percep_cions, els interessos o els valors, és una via

objectiu concret sinó que simplement, el manteniment de l'ordre i de les formes socials.

per trobar aquests lligams causals, encara que la seva incidencia és relativa a cada context social.

vigents pot constituir un objectiu situacional en si mateix. Pareto enquadrava moltes d'aquestes accions dins de la classificació de no-lógiques i es podien explicar pel que ell ano-

_No obstant, tot i que les teoríes socials necessitin del supósit de racionalitat per explicar i enten-

menava com a residu de classe II o de persistencia dels agregats. El pensador italia deia que

dre els motius de l'acció social, el cert és que els individus no sempre actuen en funció de motius

'sovint actua un cert instint, ambuna forc;:a variable, que s'oposa a que les coses unides se

formulats de manera explícita i racional. Ben al contrari, el més freqüent és que a posteriori tro-

separin'. Les idees del mantenfment o de la persistencia dels productes socials així com de

bin raons per justificar accions que en principi no responen a cap motiu conscient. Vilfredo

les accions socials quotidianes associades a elles ha estat recollida per Anthony Giddens sota
la ideea de rutinització:

Pareto -que distingia entre accions lógiques i accions no lógiques, essent aquestes últimes les
que estaven dictarles pels sentiments o la tradició i no per l'observació i déliberació metódiquesdeia que les accions no lógiques eren les que tenien una major i nfl.uencia en la constitució de la

'molts dels elements més profundament sedimentats de la conducta social

sócietat. Per a Pareto, la 'necessitat' de racionalització ens empeny per una banda a buscar lógi-

són establerts cognitivament (encara que no necessariament de forma cons-

ques explicatives de la nostra conducta en .situacions concretes, i per l'altra, a adaptar la nostra

cient ... ), enlloc d'ésser fonamentats en 'motius' definitius que menen a l'ac-

racionalitat a les formes i als continguts socials que aquestes situacions es desenvolupen:

ció; la seva continui'tat es garanteix mitjanr;ant la reproducció social mateixa.

'Lhome posseeix una tendencia tan forta a afegir desenvolupaments lógics a

La rutina ocupa un lloc molt important en la reproducció de les practiques (A.
Giddens, 1979, p.218).

les accions no-lógiques que tot li serveix de pretext per aquesta ocupació' (V.
Pareto, 1968).

..
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El mateix autor, en una altra obra, especifica que:
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socials (v. Jr. W.R. Burch, 1970). Per altra, el nou nivell de desenvolupament va associat també
a un nova escala en els riscos i problemes ambientals a que est~ sotmesa aquella societat.

'La rutina, psicológicament lligada a la minimització de les fonts inconscients
de l'ansietat, és la forma predominant de activitat social

diari~'

(A. Giddens,

Per tant, és important explorar en quina mesura el canvi social pot afectar el desenvolupa-

1984, p. 282).

ment i establiment de noves situacions, o si aquesta transformació incrementa els estats de
major diversitat o pluralitat de situacions (i les lógiques associades a ella), o si al contrari

En l'actual context de. modernització global, és previsible l'acceleració del procés socia.l de

incrementa la seva uniformització. Al meu parer, estructuralment hom observa un procés de

difusiÓ de contextos socials que es caracteritzen per racionalitats situacionals, fonamentats

globalització incomplert i desigual de situacions i de mares d'acció típics del món occidental

sobretot en la lógica de l'economia monetaria, que impulsa a trobár com a 'lógiques' aque-

on les accions quotidianes i la qualitat de vida cada vegada es fonamenten en escales tem-

lles situacioris o estructures que utilitzen de forma creixent majors recursos i energía, i que

porals, espacials, i energetiques més amplíes i que presenten un volum i una densitat d'interacció social major.

faciliten una majc¡r transformació del medi. ambient.
Com ja afirmava el socióleg de Harvard Daniel Bell (1977), tot canvi en !'estructura social, com

No obstant, no solament és possible que es produeixin contradiccions entre les diferents lógi-

és el cas de l'if1!pulsat pel creixement económic, suposa una modificació en l'escala i en el ven-

ques situacionals sinó q~e les condicions estructurals o agregades que resulten d'aques.tes

tall .d'alternatives individuals. Per exemple, en les societats industrials actuals, una

al~a

en el

lógiques no siguin les desitjades pels áctors o que fins i tot siguin totalment les oposades a

nivell de renda per ca pita es tradueix gairebé automaticament i en termes generals, en .un aug-

les desitjables des del punt de vista del manteniment de la seva organització (J.D. Tabara,

ment en el.consum d'energia i de recursos així com en una expansió en la producció de residus.

199Sb). En altres llocs (J.D. Tabara, 1995a; J. D. Tabara & J. Hannigan , 1993) he estudiat

L'increment de la renda mundiál ha comportat l'augment exponencial de "la mobilitat humana

exemples concrets de la incapacitat actual de les estructures socials de les societats indus-

arre u, extenent la pressió antro pica tant en els ecosistemes locals com globals, i 'al mateix

trials contemporanies per adaptar-se a les noves condicions ecológiques. El manteniment de

temps, les bases del creixement i de la percepció de la qualitat .de

~ti da

actuals s'han fonamen-

rutines ambientalment nocives que poden afectar fins i totels mateixos individus que les por-

tat en una pujada constant de la mobilitat i del consum d'energia i d'espai. Per aixó, les peci-

ten a terme o els seus descedents sembla estar en contra del propi esperit de conservació.

sions individuals entorn a ·ta localització d'activitats láborals i de lleure, o la mateixa residen-

Així, .Pareto en unes paraules que podrien servir per entendre l'acció ambiental en relació a

cia depenen de la disponibilitat d'infraestrudures de transport i de l'accés a la tecnología exis-

aquella part de lá natura humana inexplicable, comenta deis residus -les bases psicológiques

tent en cada moment particular que comporten canvis estructurals irreversibles (J. D. Tabara,

immutables i universals dels motius de comportament huma que:

1996). En qualsevol societat, l'increment durador en la disponioilitat de recursos i energía, en
tant ,que es tradueixen en un major excedent, permeten la crea ció de noves condicions estruc-

'els residus més nombrosos i efica~os en una societat no poden ser totalment

turals. Per una part, el major accés a recursos tendeix a traduir-se en un increment de l'escala

contraris a la conservació de la societat, ja que si aixó succeís la societat es

en la qual es realitzen les activitats quotidianes de producció, distribució, consum i cohesió

dissoldria i acabaría per no existir' (V. Pareto, 1968).

..
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Malgrat aquest advertiment, no sembla; de moment, que els residus o simplement la consciencia humana hagin percebut la importancia de la situació

ambient~l
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'Una estructura ésa la vegada capacitadora i constrenyidora (... ) Cada procés

del present, la qual

d'acció és una producció d'una cosa nova, un acte frese; pero al mateix temps,

cosa marca un greu escull a l'hora de considerar coma lógiques el manteniment i la difusió

tata acció existeix en un continu amb el passat (... ). Una estructura, dones,

de rutines situacionals actuals ecologicament i socialment no sostenibles. O' aquesta manera, podríem concebre que

avan~ar

cap un desenvolupament sostenible no seria res més que

no ha de conceptualitzar-se com si fas una barrera a l'acció, sinó com quelcom essencialment implicat en la seva producció' (A. Giddens, 197-9,p.69-70).

el procés de transformar i adaptar eficientment les logiques situacionals a les noves condicions ecologiques i culturals del present (i que finalment han acabat de ser enteses com
objectives).

El plantejament de Giddens gira a l'entorn de la idea de dualitat d'estructura, i té com a firialitat subratllar aquest caracter dinamic, interactiu i recursiu que els condicionaments socials
mantenen amb l'acció individual i les practiques socials. Els condicionants estructurals no formen solament límits a la voluntat de l'individu, sinó que fins i tot poden arribar a ser l'úni-

Transformació, limits i aprenentatge d_e les _situacions

ca garantía perque· aquesta voluntat es pugui desenvolupar i, finalment, arribar a modificar

Per sort, pero, en els sistemes socials no sembla haver-hi estructures intransformables. No

tant de les seves intencions com de la seva situació. En aquest sentit, creu que les ciencies

obstant, és evident que algunes estructures socials faciliten més el canvi que d'altres i en

socials, degut al seu caracter reflexiu, poden acabar afectant en darrer terme la realitat social

certa manera, pot entendre's que de la capacitat d'integrar el canvi i adaptar-se a les noves

en incorporar els seus 'descobriments' als principis que guíen les accions quotidianes (A.

['estructura. Per tal que aixo acorrí pero, segons Giddens~ els actors han de ser conscients

situacions depen la supervivencia del conjunt de ['estructura. En particular, la capacitat de

Giddens, 1991(1984), cap.6). Si apliquem aquesta reflexió en el present argument, podem

transformació de la situació depen de la capacitat de fer conscientment efectiva la llibertat.

concloure dient que les possibilitats de transjormació depenen en primer /loe de la capacitat

de ser conscients de la situació.
En el mateix sentit, Salvador Giner ja parláva de les condicions estructurals que a la vegada
limiten i potencien la capacitat de la ciutadania per decidir i transformar les seves propies

Potser una de les dificultats centrals que impedeix assolir el progrés teoric i metodologic de

condicions socials, i que ell anomenava estructura social de la llibertat. Segons ell, la lliber-

la sociología d'avui sigui la gran dificultat per especificar els Límits de les situacions que

tat, no solament és possible donades unes condicions estructurals -relatives a La producció i

estudiem, els factors i processos que donen lloc a la seva modificació, o simplement saber

distribució de l'excedent economic o de la mateixa cultura-, sinó que també La llibertat és

en quantes situacions vivim a la vegada. Les fronteres d'una situació social salen ser sempre

un 'ti pus específic d'acció social transformadora' (S. Giner, 1971, pJ6). La llibertat és tant

difuses, ja que no es tracta de cap entitat que existeixi materialment. Una situació o context

condició pel canvi com causa i efecte de ['estructura social qn sorgeix.

social és el marc de referencia conceptual per eritendre l'acció, de manera semblant que la
nació de sistema ecologic és el marc per entendre les relacions que manté un determinat

Unes idees similars foren expressades pel socioleg britanic Anthony Giddens i la seva teoría de

organisme amb el seu entorn. Preguntes com les següents són necessaries en tata explicació

l'estructuració en un intent de lligar l'actor (o agencia) amb el seu context (o estructura):

social: de que depenen aquests límits?; existeixen unes condicions objectives a la situació i

..
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a l'acció, obert i equitatiu, i que incor-

d'altres de subjectives o socials?; quin és el procés a través del qual els constructes socials

jats o errors, o mitjan~ant un procés de reflexió preví

(cultura, tecnología, institucions, rutines socials) es transformen en condicions objectives?

pori els principis de precaució i sostenibilitat (per una d.iscussió sobre el concepte d'apre-

En la meva visió, és precisament en el marc d'aquesta discussió on s'insereix el debat sobre

nentatge aplicat a la sostenibilitat vegeu L. W. Milbrath, 1989, cap. 5; i sobre les possibili-

el paper cabdal que hi juga l'acció i la participació socials conscients com a forces de trans-

tats d'aplicar una 'pedagogía reflexiva' en el camp de l'educació ambiental vegeu J. Huckle,
1997 (1996).

formació estructural.

··'

Per una part, penso que sí que existeixen unes condicions objectives en cada situació o
context, on intervenen no solanient factors socials sinó també d'altres estrictament ecológics; i per l'altra, cree que a nivell social i subjectiu, les situacions varíen com a resultat
de la interacció que permet 'objectivar' condicions que en un principi eren solament considerades com a subjectives. D'aquest mode, és possible o potser necessari parlar 'd'agregació de conseqüencies d'accions individuals situades', encara que mai no podrem preveu-

Objectius

re d'antuvi el resultat final i específic d'aquesta agregació. Malgrat tot, la interacció de
microintencions i microdecisions configuren nous mares situacionals imprevisibles i que
tenen conseqüencies en altres contextos. Moltes de les accions quotidianes són possibles

..

Accions

~

Errorsf encerts

APRENENTATGE SIMPLE

gracies a l'aportació de recursos naturals que són externs als contextos immediats. d'acció,
amb la qual cosa deixen de ser considerats com elements necessaris per definir la lógica de
la situació. Aixó no vol dir que objectivament sí tenguin repercussions, i moltes, sobre contextos i actors ben allunyats d'on l'acció originaria es porta a ternie .. Objectivament tots
'vivim' en moltes situacions alhora, tot i que subjectivament sols en podem arribar a per-

Objectius

Reflexió

Accions

Errors
encerts

cebre unes poques.
Per tant, com a molt, el que és possible fer és intentar reorientar el canvi de determinades

APRENENTATGE REFLEXIU

tendencies en base a la incorporació de nous coneixements i experiencies que defineixin una
nova situació. Aquest aprenentatge social es dóna en tant que les noves condicions estructurals integren institucions o parametres que intenten evitar els errors o els efectes indesitjats del passat. Un aprenentatge que pot ser 'simple' o 'reflexiu', en tant que la integració
d'e~periencies

-

i coneixements es faci com a resultat del 'xoc' directe amb els efectes indesit-

Grafic 1. Dues dasses d'aprenentatge vers la sostenibilitat: 'simple' o 'reflexiu'
En molts casos l'aprenentatge simple pot ser catastróftc o produir-se quan ja és massa tard per evitar danys i processos
irreversibles. L'experiencia Ulysses a Barcelona, que comento més endovant, explora les possibilitats de millorar d'aquesta
segona classe d'aprenentatge. Li!s noves tecnologies i pedagogies de la informació i del coneixement poden tenir un paper
molt important a /;hora de millorar la reflexió ambiental.
.
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Un, dels debats més centnils de la soCiología ambiental contemporania gira a l'entorn de dos
extrems epistemológics. Per una banda, hi ha els plantejaments construccionistes, que defen-

El sorgiment de la sociologia ambiental

sen que les societats es preocupen de determinats problemes ambientals independementnient

Malgrat el creixent consens internacional sobre l'increment i la niajor intensitat dels proble-

'voten' témer en funció dels seus valors, ideologies, o positió social, al marge que realment

globals i locals, el conjunt de les ciencies

estiguin amena~ats per aquests riscos; així, unes societats seleccionen uns problemes i no

socials encara no han experimentat una transformació substantiva ni en els seus planteja-

altres perque aixó és integrador i funcional pera la col·lectivitat (M.Douglas. & A.Wildavsky,

de la seva gravetat o existencia real. Sota aquesta perspectiva, els individus temen alló que
mes que afecten el medi ambient i els

e~;osistemf:'s

ments tradicionals ni en els principals objectes d'estudi. Així, uns dels fundadors de la

1982; A.Wildasky & K.Dake, 1990). Per l'altra banda, hiha els enfocaments realistes que asse-

Sociología ambiental, Riley E.Dunlap i William Catton, denunciaven que el fet que els cientí-

guren ['existencia dels problemes ambientals i neguen que la nova situació respongui única-

fics socials han estat formats per centrar-se en els fenómens humans, els ha fet assumir que

ment a un constructe social. És cert que en els diferents contextos existeix una recreació i

els fenómens ecológics simplement no són rellevants per la comprensió de les societats

definició d'aquests problemes en funció dels diversos actors sociáls que hi intervenen, peró

humanes, i que l'adaptació humana a l'entorn bioñsic no és problematica per les societats

en tot cas les dues posicions no estan enfrontades entre si, sinó que en molts casos són com-

modernes (R. E. Dunlap & W. Catton, 1983).

plementaries. Al meu entenore, els problemes de medi ambient existeixen, si Ú el seu coneixement i descripció és sempre aproximat i socialment definit. És dificil creure que ['existen-

És a partir de comen~aments dels anys setanta que la sociología ambiental inicia les primeres

cia d'innombrables respostes i d'accions socials per part d'organismes internacionals, d'insti-

temptatives per invertir aquesta situació. L:'objecte d'aquesta disciplina és restudi del conjunt de

tucions polítiques i económiques i de la societat civil, atengui únicament a una creació social

les múltiples interrelacions existents entre l'organització de les societats humanes i el seu entorn.

sense fonament en les greus alteracions que acorren en' els sistemes ecológics en els nostres
di es.

ñsic. La sociología del medi ambient s'ha concentrat en els darrers anys en l'analisi de les reaccions públiques davant els problemes de medí ambient d'origen antropogenic i en particular, els
relacionats amb la contaminació, la conservació i rús d'energia i de recursos, o els riscos tec-

Com he comentat més amunt, l'explicació i interpretació de l'acció social dins d'una situació

nológics. Alguns camps notablement productius han estat recerca de les associacions ccinserva-

ha estat una de les preocupacions centrals no solament de la sociología sinó del conjunt de

cionistes i partits polítics ecologistes, la influencia de les corporacions econÓmiques sobre els

les ciencies socials. La qüestió és tan amplia i complexa que ha estat necessaria la contínua

estils de vida i les transformacions de rentorn, l'avaluació de les polítiques ambiéntals, el consum

aparició de diferents disciplines que es limitessin a estudiar una zona de l'acció social en base

'verd', els estudis d'opinió pública, el paper dels mitjans de comunicació, i les comparacions inter-

a .uns supósits i una metodología concreta relativament coherents, tot rebutjant-ne d'altres.El

culturals en la percepció de problemes de medí ambient. Recentment, els problemes ambientals

sorgiment de la sociología ambiental n'és un exemple, ja que sembla que la introducció de les

globals i la sociologÍa de la sostenibilitat ocupen fon;a atenció dels científics d'aquesta disCipli-

variables ecológiques dins de l'equació explicativa de l'aEció social ha obert noves incógnites

na, els quals sovint treballen en col·laboració amb institucions internacionals (v. F. H. Buttel,

i preguntes que solam~nt poden ser enteses mitjan~ant l'exploració distintiva per part d'una

1986 i 1987; F. H. Buttel & P.J. Taylor, 1992; N. Freunderburg, 1989; R.Dunlap & W.Catton, 1994).

nova branca de la recerca social. Aquest és el cas de la socio logia ambiental, de la qual no és
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gens agosarat afirmar que un dels seus principals objectes d'estudi és la interpretació deis

Per aquests motius, em referiré senzillament a les accions ambientals com tates aquelles

origens, de les conseqüencies i de les relacions socials i ecologiques de l'actió ambiental.

'accions socials que s'orienten vers La defensa del médi ambient i en La consecució de
L'ideal de sostenibilitat, i que inclouen uns referents i significats amplis en el temps,
en L'espai i en L'objecte de drets. En concret, entenc que la defensa del medi ambient inclou

Concepte i formes de L'acció ambiental

tot aquell conjunt d'activitats i d'estrategies que un individuo un col-lectiu realitza significativament ainb objecte d'e.vitar l'empitjorament present o futur de l'entorn, millorar el seu
efica~ment

Les anteriors reflexio ns sobre l'acció situada m'han permes donar el marc preví on es desen-

estat, o compensar ambientalment i

els efectes negatius que c_omporta el desen-

volupa l'acció social en el present, a fi de poder especificar el contingut i el concepte d'ac-

volupament de les activitats humanes a fi d'adaptar-lo a patrons de sostenibilitat. De fet, una

ció ambiental. He dit que tata acció social té com a referent altres éssers humans. A conti-

ácció ambiental genui"na combinaría les tres coses, -prevenció; millora 'i compensació- tot

nuació explico que l'acció ambiental incorpora nous referents situacionals així com una nova

cercant a la vegada l'ideal de sostenibilitat.

comprensió de la racionalitat i aporto una possible definició d'acció ambiental.
Les accions ambientals es' realitzen dins d'un anipl\ssim ventall d'ambits que, de tan diverCertament. l'expressió 'acció ambiental' és confusa i criticable. En realitat. aquesta termino-

sos, poden semblar totalment deslligats o solament ideológicament connectats. Aquests

logia, des del punt de vista sociológic, hauria de ser titllada de fon;a incorrecta, donat que

ambits d'acció varíen en funció del problema que es vol abordar, dels actors que hi pa'rtici-

no di u res de com són o haurien de ser les iritencions o els efectes d'aquestá acció social

pen, de l'escala espacial i temporal en la qual es desenvolupa, o dels motius que ['originen.

sobre el seu entorn. Hom podría entendre una acció ambiental com aquella acció social que

D'aquesta manera, i malgrat la forta interrelació que hi ha entre els diversos problemes,

provoca un inipacte negatiu sobre el medi ambient. Evidentment, aixó no és així, i ha estat

agents, o nivells de l'acció

simplement l'ús més freqüent i generalitzat de l'adjectiu 'ambiental' en la seva connotació

estrategies en funció de la percepsió que manté sobre l'escala del problema, dels objectius

positiva (no solament en catala sinó també en altres llengües, com són els documents ofi-

que es propasa, o dels recursos que disposa per· abordar-los .

ambient~l,

cadascun dels actors participants escull les seves

cials en angles de la Unió Europea en materia de política ambiental) el que ens fa utilitzarla sols en aquest segon sentit. Etimológicament seria més correcte de parlar 'd'acció ambien-

Altrament, l'acció ambiental pot respondre a di verses orientacions. Una d'elles és la que té ,

talista' o 'proambiental' i usar expressions com 'moviments sostenibilistes' o 'en pro de la sos-

com a objectiula conservació de les formes de vida o de la biosfera en general, o d'alguna

tenibilitat', encara que entenc que la categoría 'ambiental' és prou amplia com per incorpo-

, o tates les parts inertes que la sostenen (litosfera, atinosfera i hidrosfera); una altra orien-

rar les categories d"ecológic', 'conservacionista' i 'sostenible' en els seus significats positius.

tació, en alguns casos més operativa, pot ser aquella que es concentra en els problemes

La sostenibilitat, igual que l'acció ambiental, són tant adjectius com objectius, són concep-

ambientals especifics, induils o estimulatsper pressions antrópiques, com poden ser el canvi

tes teleológics que denoten propósits comuns, per la qual cosa en referir-nos a les accions

climatic, la destrucció de la capa d'ozó, la perdua de diversitat biológica, la deforestació, la

de defensa de medi a la vegada ens referim de manera inseparable a les accions de defensa

contaminació marina i de les aigües continentals, l'empobriment i disminució dels sóls fer-

..

tils, la contaminació atniosferica, la pressió ambiental derivada de l'inciement de residus, o

de la sostenibilitat i a l'inrevés.
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l'increment de riscos o accidents relacionats amb l'expansió de noves tecnologies o proces-

tidia, les accions ambientals deixin de ser producte de la reflexió conscient i puguin, final-

sos industrials; i en tercer lloc, els significats de l'acció ambiental poden respodre a l'objec-

ment, formar part de les rutines socials més inconscients.

tiu més general -metaobjectiu, de fet- de garantir la sostenibilitat de les societats humanes, entesa com aquell estat dinamic on la millora en la qualitat del medi ambient i dels sis-

Per últim, val a dir que l'estudi de 'l'acció ambiental' des de la perspectiva de les ciencies socials

temes ecológics és compatible amb el desenvolupament social i econiimic a escala local i glo-

no té sentit si no partim del pressupósit basic que el medi ambient constitueix un problema o una

bal. Les tres orientacions són totalment complementaries, f al meu entendre igualment

entitat substantiva, rellevant i necessaria per entendre i explicar la realitat social. Entenc que l'ac-

necessaries i interdependents. En aquest sentit, unes accions ambientals c'omplertes serien

ció ambiental no su posa res més que una extensió histórica de l'acció soci'at dominant fins al pre-

aquelles que la seva orientació integrés la conservació de la biosfera (a través d'estrategies

sent Consisteix en una mena d'aven<; cultural, encara que restringit, el contingut del qual ara inte-

actives de protecció, millora o compensació), la prevenció, tractameht i eliminació de pro-

gra,

blemes ambiéntals específics, i alhora, l'assoliment d'un desenvolupament sostenible'.

sentits que van més enlla del que fins ara eren considerades les principals referencies de l'univers

á

més dels significats propis de la interrelació amb altres éssers humans, noves percepcions i

social. La relació i els motius propis d'una acció ambiental van més lluny dels significats socials
Un aspecte molt important de l'acció ambiental és el de la consciencia de l'acció. Al meu

tradicionals i es~basen en un marc cognitiu i moral que és més ampli en el temps, en l'espai i en

parer, aquesta nova c[asse d'orientació de l'acció social suposa un aven<; moral i cognitiu

el nombre d'éssers que entren en

davant altres formes d'acció social tradicionals, per la qual cosa el més probable és que en

d'ara afecti el conjunt de la societat ni al conjunt de l'epistemologia científica. Com he expressat

una primera etapa de desenvolupament, l'acció ambiental sols pugui ser el fruit d'un cert

en un altre lloc (J. D. Tabara, 1996a), la dualitat o adhuc la pluralitat de ¡¡ercepcions i de referen-

esforc;, reflexió, dialeg o aprenentatge conscient. Per tant, és possible argumentar que en la

cies morals i cognitives persisteix i es multiplica en els contextos socials moderns contemporanis.

conside~ació.

No obstant, no constitueix un avene; que a hores

seva formulació ideal, una acció ambiental forta sois és possible que apareixi en aquells con-

textos o estructures. socials que permeten i indueixen a una certa reflexivitat, obertura a la pluralitat o que siguin suficientment receptius a la crítica social, almenys per un sector suficient

Equitat i eficacia de L'acció ambiental

de la societat. Es tracta d'una característica contextua[ cultural i no directanient lligada a
variables económiques. No és que no sigui possible, com argumenta en Joan Martínez Alier,

lota acció ambiental planteja qüestions d'equitat i d'eficacia. Ambdós aspectes estan total-

un ecologisme dels pobres, que certament existeix, (v. J. Martínez Alier, 1991), sinó que al

ment units i són igualment importants, fins al punt que podem arribar a afirmar que tata

meu pa'rer la riquesa o la pobresa d'un país no és el principal factor determinant d'una acció

acció ambiental inefica<; és inequitativa i a l'inrevés, donat que no compleix els requisits de

ambiental amplia, pero sí ho és la consciencia, aspecte propi de la cultura. 'És probable, pero,

sostenibilitat. Els problemes d'equitat i eficacia sorgeixen del fet que les accions ambientals,

que una vegada uns nous habits més d'acord amb la defensa de la biosfera, la minimització

i més quan aquestes s'agreguen mitjan<;ant determinats procedimerits .o canals de participa-

dels problemes de medi ambient i l'ideal de sostenibilitat hagin ja entrat en el món del quo-

ció, suposen la utilització de recursos escassos o donen lloc a resultats que poden afectar
notablement a terceres parts, incloent-hi les generacions futures. La integració de la pro~

..

blematica ambiental i de la sostenibilitat en la discussió sotlre l'equitat implica la incorpo1

Sobre un a críti.ca al concepte de desenvolupament sostenible vegeu E. Garcia, 1995.
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ració de noves i més extenses i:oncepcions del temps, de l'espai i de l'objecte dels drets dins

En relació al procediment, podem dir que idealment un procés de participació és equitatiu si

dels .mares cognitius i avaluatius per part dels que porten a terme l'acció o els processos de

garanteix l'equiprobabilitat i l'equicapacitat d.e t9ts els membres a entrar en la deliberació de

decisió socials. Allii que fins al moment era considerat com 'els altres' ara incorpora uns

manera

nous referents que van més enlla dels estrictament humans, presents o locals. En par-

comunicativa ideada pel teoric social alemany Jürgen Habermas, en un intent de donar algu-

ticular, una decisió sera 'ambient~lment més equitativa' si el marc cognitiu i mor\ll on

nes regles operatives que podrien utilitzar-se per avaluar tant requitat com la competencia

es prenen les decisions considera de manera més igual: (a) no solament la generació

d'algunes iniciatives actuals per millorar la participació democratica. Aquest és el cas de tot

present sinó també les generacions futures; (b) no única.T;'ent el seu propi país o comu-

un conjunt de 'discursos participatius', tals com els consells ciutadans, les cel·lules de plani-

nitat local sinó el conjunt de la humanitat i els recursos globals; i (e) no sols el valor

ficació, els nuclis d'intervenció participativa o les mediacions que constitueixen, en general,

delséssers humans sin'ó també el d'altres formes de vida no humana, i en l'extrem el

formes qualitatives de participació ciutadana basades en la millora de . la comunicació i que

rep~esentativa.

En aquesta línia, Thomas Webler (1995) fa ús de la teoria de l'acció

conjunt de• la biosfera. Per tant, aquelles decisions i accions que intentin incorporar uns

estan sorgint arreu dels contextos més democratics. Segons el que Habermas anomena una

parametres més equitatius des del punt de vista ambiental haurien de tenir com a marc de

'situació ideal de conversa', un procediment de deliberació d'aquesta mena será equitatiu si:

referencia les causes i els efectes subsegüents que aquestes accions tenen, per exemple,

(a)'tothom pot participar, (b) tothom té les mateixes oportunitats de reivindicar la validesa

sobre la distribució desiguaL de recursos entre en el Nord i el Sud, sobre la conservació de' la

de La· seva veritat, intel -ligibilitat, autoritat moral i sinceritat, (e) tots els participants tenen

'

1

diversitat global del planeta, o sobre el manteniment de les opcions necessaries pera futurs

igual possibilitat de reptar o qüestionar aquestes reivindicacions i (d) cada participant té

desenvolupaments socials de qualitati seguretat (D. Tabara, 1998b).

iguals oportunitats per influir en la determinació final de la validesa i determinar la forma d'acabar el discurs. I en relació a l'equicapacitat o competencia dels participants, aquesta es pro-

A més a més, discutir el problema de l'equitat suposa plantejar-se qüestions tant de contin-

duéix si: (a) tothom té uns estandards mínims de competencia lingüística (comunicativa) i

gut com de procediment. Respecte al contingut, hi ha varis criteris per avaluar si una deci-

cognitiva, (b) tothom disposa d'accés als coneixements dels altres a fi de poder realitzar les

sió és equitativa. Així, Peyton Young (1993, cf. a O. Renn & H. Kastenholz, 1998) distingeix

propies reivindicacions i criticar les dels altres, (e) els participants es comuniquen mitjanr;ant

entre eL criteri d'igualitarisme (el que dóna lloc a una igual distribució de recursos entre tates

un esquema aprovat per consens i (d) s;utilitzen les tecniques i metodologies més fiables.

les parts), el criteri de proporcionalitat de la contribució (que distribueix segons el$ merits i
les aportacions realitzades) i el criteri de distribució segons les necessitats (que dóna a cad;¡s-

Evidentment, tates aquestes condicions pensades per garantir l'equitat i la competencia de

cú en funció del que necessita). Les societats amb sistem'es de valors plurals tendeixen a tra-

determinats processos de participació, principalment de caire qualitatiu, a la practica difícil-

bar-se amb moltes diflcultats, sinó la impossibilitat, de decidir quin dels tres criteris és el

ment es poden complir de manera óptima. Grans sectors .de la poblacíó seran incapar;os d'in-

més just, per la qual cosa es tendeix a primar solucions no tant de contingut com de proce-

corporar-se a processos de participació d'aquesta mena, i menys a escala global o permanent.

diment. És a dir, les societats democratiques s'inclinen no tanta imposar un únic criteri d'e-

t:existencia de diversitat de tradicions, llenguatges, i cultures polítiques, fins i tot a nivell

quitat, com a proveir d'un procediment que asseguri que tates les parts tenen iguals possi-

local poden constituir greus inconvenients per portar a terme aqúests discursos deliberatius.

bilitats per decidir quin és el criteri que voleri aplicar en cada situació concreta.

Qualsevol intent per millorar els processos de participació ambiental i de sostenibilitat haura

..

..
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de cercar noves vies perqué aquells coneixements experts o tecnologies que permetin mostrar
els problemes ambientals de manera sistémica i global puguin ser integrats amb els sabers no
experts, adaptant els primers a la pluralitat de contextos socials on es portin a terme. La
manca de temps, de lideratge, d'estímuls o de recursos intel·lectuals i economics adequats
poden ser algunes de les raons que impedeixin l'obtenció de resultats eficar;:os i equitatius ..

ESTRATEGIA

CURT TERMINI

MIG 1 LLARG TERMINI

Incrementar
la participació

Costos Alts,
Ingressos baixos

Costos baixos,
Ingressos alts

No incrementar
.la participació

Costos baixos
Ingressos baixos

Costos alts
Ingressos baixos

Respecte a l'eficacia, val a dir que no és suficient valorar les accions ambientals per les intencions de l'actor sinó que, sobretot, s'han de tenir en compte les conseqüencies. No són infreqüents

Economia de la participació: Els costos per incrementar la participació poden entendre's com una inversió per a la
sostenibilitat.

aquelles accions molt ben intencionades i orientades a la mi llora del medi ambient i la sostenibilitat que acaben tenint efectes practicáment nuls o adhuc nefasts (com és el cas d'algunes
accions de reintroducció d'especies en perill d'extinció que responen més a motius publicitaris que
a projectes globals de conserva ció). Cal dones esperar, i controlar en la mesura del possible, que

l:'avaluació de l'eficacia de l'acció passa per l'observanr;:a d'indicadors. Donat que els objectius

1
1

de sostenibilitat són objectius de flux, els indicadors han de ser capar;:os de mostrar tenden-

les accions ambientals produeixin els efectes esperats. Precisament és en l'aspecte de l'eficacia,
on tata una economia de l'acció ambiental entra en joc. Portar a terme campanyes per-a la millo-

cies. El dinamisme d'aquests indicadors ens permet llavors parlar 'd'etapes de sostenibilitat:

f

ra de la qualitat de l'aire urba, per a l'estalvi d'energia o per a la reducció en les emissions de
gasas hivernacle suposa uns costos que cal tenir en compte a l'hora d'avaluar l'eficacia d'aques-

En una primera etapa, les tendencies socials negatives s'anirien ralentitzant fins arribar a una
segona etapa on aquestes s'estabilitzarien. En una etapa final en el procés d'avenr;: vers

1

patrons més sostenibles, allo que en un principi era una tendenci.a insostenible s'invertiria fins

tes accions en relació als objectius que es propasen. Tata acció ambiental amplia suposa la inver-

arribar a una situació óptima des del punt de vista social, economic;: i ecológic. Aixó signifi-

sió o la desviació de temps i recursos economics o socials cap a objectius que a curt termini poden

caria, per exemple, observar si l'estabilització d'una tendencia social o económica és compa-

ser vistos com poc productius o no prioritaris. Per aixo, l'acció i la participació ambientals han de

tible amb el manteniment de la qualitat dels ecosistemes, o si en cas contrari caldria recluir-

demostrar públicament que no sols poden garantir l'equitat dels resultats, sinó també que són

les. Evidentment la decisió del punt óptim no és una qüestió únicament experta sinó que passa

efectives. Si aquest és el cas, la participació ambiental pot entendre's com una inversió pera la sos-

per l'obertura i la participació de les poblacions implicades en el disseny dels indicadors.'

tenibilitat, ja que _pot evitar l'aparició de resultats perversos posteriors pitjors i garantir la con-

r;

servació d'opcions pér a un desenvolupament social futur de majar qualitat'.

2
Com en molts altres camps de l'acció humana orientada al canvi social, les accions ambientals també estan sotmeses
a pressions instrumentalitzadores. Moltes de les activitats que públicament es presenten com accions dirigides a protegir el medi ambient de fet no ho són en absolut, ja no pels seus efectes, sinó que tampoc no ho pretenien ser en les
seves intencions originals. Així dones, no solament des d'una perspectiva moral, sinó des dél punt de vista de ~eficacia
és també decisiu desvetllar aquelles accions .i actors socials que iristrumentalitzen el discurs ambiental, o pitjor, que
desvíen en benefici propi o utilitzen de manera impropia recursos socials i economics dirigits a la millo~a ambiental.

3

1

Així per exemple, algunes organitzacions dels EUA interessades en la conservació d'espais naturals s'han fixat com a
objectiu prioritari a curt termini que no hi hagi perdua neta d'aiguamolls: en el moment que un aiguamoll d'un determinat estat s'ha degradat o redui't de manera inevitable es reclama la inversió de recursos per compensar i crear la mateixa quantitat d'aiguamoll i de la mateixa qualitat o supe-rior, primer, si és possible 'in situ', i si no, en un altre lloc.
Evidentment, el traspás de natura ben conservada a zones economicament o socialment menys conflictives constitueix
una solució suboptima als problemes de sostenibilitat, donat que la majoria dels valors ambientals no són ni totalment
divisibles ni intercanviables.

_..
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No obstant, a la practica, és cert que hi ha grandioses dificultats per saber si una aceió sera

OBJECTES DE DRETS:

p. ex: "la comunitat biotica"

equitativa o efica¡;, o no, abans d'haver-la portat a terme. Igual que ocorre en altres camps
de l'acció social, molts dels resultats de les accions ambientals són imprevisibles, no intencionats i adhuc alguns no desitjats. El coneixement de les parts

o dels objectes de

drets a

qui cal distribuir equitatjvament els costos o els beneficis de la participació ·és insuficient,
igual que tampoc rio és possible saber l'efectivititat relativa de diverses alternatives a l'acció. La majoria dels efectes són posposats. També ens trobem amb greus problemes de mesura i de comparabilitat

d'i~dicadors

-i la inexistencia d'un sol indicador sintétic- per la qual

cosa és molt diftcil fer un seguinient adequat de l'adaptació a patrons socials. Aquestes difip. ex:
"en els propers

cultats, no obstant, incloent-hi el risc d'equivocar-se propi de tot procés d'aprenentatge, no

quatre anys"

haurien de ser excusa per dir que tot val o, ingénuament, que el que val són les intencions.

p. ex:
"només els humans"
ESPAI:
p. ex: "els recursos
comuns globals"

Les conseqüéncies de les accions ambientals compten, i molt.
p. ex:
"sols el meu poble"

En sunia, idealment, una acció ambiental equitativa l eficient hauria de garantir que: (a) sorgeix d'uri procediment on totes les parts tenen la mateixes possibilitats i capacitats per discu-

"

tir els resultats de les seves decisions i accions (b) on aquesta deliberació es fa en un marc cognitiu i moral que té en compte unes dimensions més extenses peró específiques en el temps,
l'espai i l'objecte de drets; i (e) que assegura que les accions preses garanteixen, en una primera etapa l'estabilització de tendéncies socials negatives per_al medi ambient i en conjunt
insostenibles, i eri una etapa posterior

aven~

vers la completa inversió d'aquestes tendéncies.

Són criticables dones, des d'aquest punt de vista tots aquells processos d'acció i participació

TEMPS:
11
p. ex: les prop·eres generacions,

l'any 2100" ...

ambientals que no compleixin aquestes condicions (o que almenys no ho intentin).
Gratic 2. Les dimensions extenses de l'acció ambiental

L'acció ambiental sorgeix d'un more cognitiu i moro[ extens on es reflexiona a partir d'unes cotegon·es ámplies sobre el
temps, l'espai i l'objecte de drets. Solament a partir d'aquest 'espai discursiu extens' poden sorgir una racionalitat, unes
decisions i uns procediments que .orientin l'occió social de forma més equitativa i eftcient des del punt de vista de la millora ambiental i de la sostenibilitat globals, convertint-se efectivament en 'acció ambiental:

..

..
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sobretot a partir de la segona guerra mundial i del desevolupament de l'energia atómica que
la creació de nous moviments socials, la institucionalització de no~s organismes internacionals, i l'aparició de nous temors prengueren una nova embranzida. A partir dels anys

Desenvolupament historie
Occident s'ha caracteritzat per la formació d'una dualitat en la manera que interpretava l'entorn, els recursos naturals, i les seves relacions amb aquests elements. Els orígens q'aquesta

cin~

quanta els problemes dé médi ambient es comencén a entendre d'una forma molt més global,
intensa, i interrelacionada. Es tracta d'ur vast procés que acabaría per replantejar moltes de ·
Les creences dominants en el curs de la cultura occidental.

dualitat es poden ja tra~ar de molt antic i el que més ha variat ha estat la intensitat i els
contiflguts .de l'oposició que no pas l'oposició mateixa. Per una part, un seguit de deserivolupaments culturals i tecnológics van pérmetre anar generant una visió que en podríem dir
'cornucopiana' (pel fet de creure en el corn de l'abunMmcia) o optimista, mentre per l'altra,
se n'anava gestant una altra d'oposada o ecológica. -Malgrat caure en simplificacions excessives, pode m tipificar les creen ces de la postura cornucopia na amb els següents trets: (a)
l'home és el centre de l'univers i la seva missió i exit és, i ha estat, dominar la terra; (b)

No obstant, i després de més de dos segles deformació de la nova perspectiva ecológica, el
cert és que les noves percepéions, coneixements, i valors etics no han pogut desbancar les
visions més cornucopianes, que segueixen essent dominants. Molts camps de la cultura, del
mercat, i de L'organització social contemporania semblen encara aliens a les noves realitats
ambientals. La dualitat persistei.x, i en alguns casos sota la forma d'intensos conflictes socials
(D. Lowenthal, 1990; J. D. Tabara, 1996a).

l'e.specie humana és una entitat diferent, excepcional, i separada de la resta del món natural; i (e) els recursos naturals són il·limitats i inalterables. La visió ecológica es pot entendre com l'antítesi de_ la primera. A partir especialment de la Il·lustració, del Romanticisme, i

Aportacions de la recerca social

de la industrialització, l'oposició entre les dues visións va prenent Uf! n6u caractér i noves
divergencies provin~ran tant d'intui'cions morals com dels mateixos . avenc;os científics.
Lentament veuríem com Galileo defensaria que la terra ja no era el centre de l'univers, que

.
.
la geografia i la geología descriurien un món que no es va crear en setdies, i que finalment
Darwin diría que l'especie humana no era una especie tan excepcional. Darwin, péró no només
va _dir aixó, sinó que a més i mitjanc;ant la idea de l'evolució va connectar i unir els éssers
humans amb la resta d'éssers vivents.
En el segle vint, un conjunt d'esdeveniments socials i ambientals han fet que la manera

No obstant, Les ciencie,s socials porten més de dues decades; bé estudiant les transfoimacions culturals deriva des de la nova situació ambiental, o bé com la nova situació cultural es deriva en una
nova manera d'entendre Les transformacions en el medi ambient. Hi ha dones dues grans posicions
a l'hora d'explicar Les relacions entre La societat i el medi ambient. Una parteix de la natura per
explicar la cultura, i La contraria, parteix de La cultura per explicar La natura. Els estudiosos en
aquest camp han denominat la primera posició realista i La segona, construccionista. Una posició
intermedia afirmaría que els problemes ambientals existeixen en realitat i que per tant afecten la
cultura, peró per tal que

exist~ixin

cal que siguiri construils o afirmats soeialment.

menys optimista d'entendre el món anés guanyant terreny. Els initjans de comunicació es
·feien ressó cada vegada més dels efectes sobre el medi ambient de la industrialització, la
creixent contaminació i la perdua d'espais naturals derivats del creixement urba. Peró fou

Al ·mateix temps, hi ha hagut almenys dues formes d'abordar l'estudi de les percepcions del

..

medí ambient. Una s'ha concentrat en l'estudi d'un suposat gran canvi cultural cap a nous
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paradigmes socials, í l'altre, en la ínvestígacíó dels factors que condicionen la percepció de
problemes i de riscos ambientals esper;ifics. Ambdues perspectives no han estat enfrontades,
i normalment han tingut proposits diferents, si bé la segona sovint ha estat associada a posícions més corístruccíonistes i d'un caracter més aplicat. A contínuacíó es presenten alguns
exemples de les dues aproximacions.
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prosperitat sinó que simplement, els' seus valors prioritaris estan menys fortament dominats
pels imperatius que foren centrals al principi de la societat industrial' (R. Inglehart, 1990,
p.373): En certa manera, la seva explicació es basa en la idea que el creixement económic
també esta subjecte a una mena de llei d'utilitat marginal decreixent. La progressiva satisfacció d'un conjunt de necessitats basiques per part de les noves generacions sorgides de la
postguerra ha conduit a un important canvi d'émfasi en el consum i la seguretat -donat que

El sorgiment d'un nou paradigma social

la seva disponibilitat ja no es qüestiona- i ara es preocupen més per una majar qualitat de
vida. Recolzant-se en els plantejaments de la teoría psicológica de Maslow, ['autor traba l'o- '

Des de finals dels anys setanta s'han multíplícat els estudis que relacionen l'increment en el
suport i particípació en qüestions de medí ambient amb una suposada transformació cultural
que esta ocorrent a les estructures socials altament industrialítzades. En concret, s'ha argüit
que en aquests pai"sos hi ha una expansió de 'valors

postmaterials~

Ronald Inglehart ha estat

un dels autors més .cítats en aquesta línia argumental í ha interpretat que la majar particípació cívica en materia de medí ambient és fruit d'un procés de canvi cultural molt amplí.
Segons ell, en el si de les societats industrials avanr;ades hom pot detectar una progressiva
erosió de la tradicional adhesió als aspectes relacioriats amb el creixement económic, l'ordre
públic o la defensa nacional. Paulatinament, les noves generadons són més partidaries d'uns
nous valors, els postmaterials, que dem¡men una creixent intervenció dels ciutadans en les
decisions públiques i laborals, més llibertat d:expressió, majar descentralització política, i la
millora de la qualitat de l'entorn. La tendencia cap unes prioritats 'postmaterials' i la majar
aplicació de recursos per l'entorn social í natural és 'símplement una resposta racional a les

rigen d'aquesta 'revolució silenciosa' en la forma que les joves generacions han estat socialitzades, ara amb les seves necessitats basiques cobertes i amb la possibilitat de dirigir-se
progressivament cap a la satisfacció de les 'd'ordre superior. En opinió d'Inglehart, els valors
postmaterials, juntament amb el can vi de rol polític de les dones, i el fet que el jovent d'avui disposa d'un nivell d'educació més elevat i esta més exposat a la informació política, s'ha
traduit en un progressiu creixement del potencial de l'acció política dels ciutadans occidentals. Aixó significa que en la nova situació, les reivindicacions polítiques ja no vénen definídes en base d'un sector social definit -com podría ser rics i pobres,, empresaris i treballadors,
etc- sinó que estan en funció de factors culturals. La polarització política contemporania
depén ara de ['axis entre l'adhesió als valors 'materialistes' o als valors 'postmaterialistes',
extrems que no encaixen en la tradicional estructura de partits, i que comporten un considerable 'estrés' al sistema polític actual: 'avui, els conflictes més fervents tendeixen a ser de
caire no económic' (R. Inglehart, 1990, p.278).

condicions c¡mviants' (R. Inglehart, 1990,p.272). Per aquest autor, l'origen dels movíments
ecologistes, dels 'defensors del creixement zero, o dels antinuclears, rau precisament en l'expansió d'aquests valors postmaterials (R. Inglehart, 1977, 1990, 1995).

Inglehart creu que l'antagonisme més dramatic que il ·lustra la nova polarització es traba en les
disputes sobre l'energia nuclear. Segons ell, el que es discuteix en aquestes confrotacions no són
els riscos, o els costos i beneficis económics, ni les conseqüéncies reals que aquesta font d'energia

Algunes interpretacions errónies dels arguments d'Inglehart han entes que postmaterialísme
equivalía a una mena de 'no-materialisme' o d"antimaterialisme'. Ell mateix nega aquest

..

extrem, ja que els sectors o moviments socials a qué es refereix 'no rebutgen els fruits de la

comporta pels humans o el medi ambient. ja que l'enfrontament. principalment és simbólic, una
pugna entre distintes 'visions del món: Els que s'oposen a ella, de fet ho fan com una reacció a tot

..

un conjunt de valors quel'energia nuclear representa: la tecnología gegimt. complexa i dura, l'es-

-
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tat burocratíc i industrial, el món de les grans finances, o el rearmament nuclear... Una posició que

-

tions de medí ambient es deu a ['existencia d'uris valors determinats, aquests dificilment són

en la meva opinió és radicalment i excessivament construccionista, i per tant dificilment·accepta-

de caire 'postmaterialista: A més, en molts pai'sos fora de l'órbita occidental, es dóna el cas

ble sota els presents plantejaments. Per exemple, l' optimisme i la fe en la tecnología que mostra

que els molts grups de defensors d'aquestes propostes -especialment a nivell local- sovint

Inglehart en plantejarcse la problematica ambiental arriba a nivells no poc sorprenents:

estan compostos per persones subjectes a una situació socioeconómica més aviat precaria,
on hoin no diria que han satisfet plenament les seves necessitats basiques.

'Clarament, el problema és el de [l'existencia de] poca tecnología i no de massa
(... ). Donades unes políti.que;; assenyades i un .progrés tecnológic continuat,

Als Estats Units, Riley E. Dunlap, Kent D. Van Liere i William Catton van propasar a finals dels

aquest planeta té els recursos adequats per permetre prosperar la civilització

anys setanta una famosa escala amb dotze variables per mesurar el grau d'adhesió a un con-

·industrial per molts segles. Ádhuc finalment, la supervivencia de la humanitat

junt d'idees i valors ó 'visió del món'· de caracter ecologista, i que ells van ·ano menar com

civilitzada podria dependre de la nostra habilitat per assolir algun dels bilions

'Nou Paradigma Ambiental' (R.E.Dunlap & K. D. Liere, 1978; W. R., Jr. Catton& R.E.Dunlap,

d'altres planetes a l'univers' (R. Inglehart, 1990. p.376 i p.390-1).

1980; R. E. Dunlap & K.Vari Liere, 1984). En concret, es va intentar coneixer en quin grau el
públic america creía en la fragilitat dels ecosistemes, defensava una economía que. conside-

Seguint els seus raonaments, arribaríem a la lógica conclusió que ['existencia o inexistencia de

rés límits aL creixement o a la població, avaluava la gravetat dels impactes de les activitats

problemes ambientals reals és independent que hi hagi mobilització social en aquest camp.

humanes sobre el medi. ambient, i rebutjaven o s'adherien a la idea antropocentfica que el

Per a Inglehart aquesta és simplement una qüestió de valors, representacions simbóliques, i

paper de l'home era el de dominar la natura. Els resultats que obtingueren a partir d'estudis

determinades visions del món, més que de problemes certs, fets concrets, o realitats.

empírics mostraren que la població en generals'identificava amb les creences ambientalistes
molt més del que hom p.odia esperar. Segons ells, el Nou Paradigma Ambiental semblava que

Malgrat la indiscutible influencia del treball d'Inglehart, no són poques les analisis empíri-

guanyava terreny a un altre paradigma, encara· vigent i dominant, representat per les creen-

ques en sociología ambiental que han desvetllat contradiccions en els seus plantejaments.

ces contraries, i que denominaren el 'Paradigma Exempcionalista ' Huma: Aquest darrer para-

Aquest és el cas, de la investigació de Steven Cotgrove (1.982) on demostra que els industrials i bona part dels dirigents sindicals a Gran Brétanya, malgrat

é~ser

digma es caracteritzava per les creences que els ésser humans estem exempts de les cons-

individus que també

triccions ecológiques i perla creen¡;a que el progrés tecnológic i cultural pennetra, finalment,

havien satisfet les seves necessitats basiques i que gaudien d'un nivell de formació superior

resoldre els problemes socials i ambientals als que les nostres societats s'enfronten. En certa

a la mitjana de la població, són en canvi, persones que mantenen unes creences i un? valors

manera dones, es pot associar l'estudi del canvi de paradigma segons les propostes com la de

ben allunyats dels postmaterialistes o ambientalistes. En una altra recerca de gran abast,

Dunlap, Van Liere i Catton com una aproximació realista, mentre que la proposta d'Ing[ehart

R.E.Durilap i A.G.Mertig (1994) exploraren la hipótesi d'Ingleghart en base a un sondeig

de canvi de paradigma cap a valors postmaterialistes com de caracter més construccionista.

internacional aplicat a 24 pai'sos. Aquests autors arribaren a una conclusió. diferent a la
d'Inglehart i afirmaren que, en general, el nivell de preocupació ambiental no és superior en

..

Dins de l'estudi del canvi de paradigmes, es van realitzar dues altres importants aplicacions quan-

aquells pai'sos amb nivell de renda per ca pita majar. Així dones, si la preocupació per qües-

..

titatives. Es tracta de Steven Cotgrove a l'obra Catastrofe o Cornucopia (1982), i Lester Milbrath
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alllibre Ambientalistes: Vanguardia per una nova societat (1984). El primer dels dos estudis es

la segona. Olsen et al. són més partidaris d'utilitzar en la interpretació dels seus resultats el

va concentrar a Gran Bretanya i va classificar a distints col·lectius socials -empresaris, dirigents

model hegelia de trés moments tesi-antítesi-síntesi. La 'dialéctica' entre el vell 'Paradigma

sindicals, ecologistes radicals, i conservacionistes moderats- en funció del grau d'adhesió a dos

Social Tecnoló_gic' (tesi) i el nou 'Paradigma Social Ecológic' (aritítesi) ha d(lnat lloc a l'aparici?

paradigmes oposats, el 'Paradigma Dominant' i el 'Paradigma Ambiental Alternatiu'. ConstituYen

del :Paradigma del Desenvolupament Sostenible' (síntesi). Així opinen també que al~res intents

paradigmes en el sentit que comprenien indistintament percepcions, creences, i valors oposats,

per operacionalitzar i mesurar l'abast d'aquesta transformació -com el de S. Cotgrove, o el de

no solament sobre els problemes ambientals sinó també sobre l'organjtzació social, económica,

Milbrath- no havien captat de fornia separada les interrelacions i les diferencies entre creences

política i cultural. Segons Cotgrove, l'adopció d'una

o altra

visió del món respon als diferents

i valors estrictament ambientals per una banda, i d'altres en relació a !'estructura social, poli-

interessos i valors que resulten de la distinta classe social en relació al mercat. Els col·lectius

tic¡¡ i económica. En suma i de manera simplificada, el conjunt de creences i valors que defini-

més perceptius, corresponen a aquells que la seva posició els permet estar més distants de les

tivament caracteritzen el nou Paradigma de la Sostenibilitat són els següents:

forces de la competició economica i a l'inrevés. Altrament, la investigació de Milbrath amplia
l'ambit d'aplicació, i analitza les percepcions de problemes de medi ambient als Estats Units,

l.

La ciencia i la tecnología han millorat la qualitat de vida.

Anglaterra i l'antiga RFA. Segons aquest autor, i de forma similar a la de Dunlap i Cotgrove, les

2. La terra és com una nau espacial, amb espai i recursos limitats.

societats contemporanies experimenten un canvi radical d'un antic i antropocéntric 'Paradigma

3. Els pai'sos industrials moderns estan áfectant molt seriosament els equilibris naturals.

Tecnologic' a un nou i més biocéntric 'Paradigma Ecologic'.

4. La tecnología moderna· ha augmentat la nostra llibertat i independencia.
5. L'estabilitat económica hauria de ser el principal objectiu del govern.

Els anteriors treballs van estar recollits per Marvin E.Olsen, Dora G.Lodwick, i Riley. E. Dunlap
en elllibre Veient el món ecológicament (1992). En aquesta investigació empírica molt acura-

6. No s'haurien de prendre accions les consequéncies de les quals a llarg termini no són clares.
7. El creixement de la població nacional s'hauria de contenir.

da, tornaren a examinar el canvi estructural en relació a la percepció dels problemes ambien-

8. Els productes de consum haurien de ser cars, peró d:alta qualitat i duradors.

tals. Segons aquests autors, les societats industrials contemporanies estan en procés de canvi
profund en relació a la forma que els individus perceben les .seves relacions amb el medi

Graficament, la seva interpretació sobre el can\Íi social s'ha expressat de la següent manera:

ambient. Fent una revisió de treballs i conceptualitzacions realitzades fins aleshores per altres
autors, i a partir dels resultats d'un sondeig exhaustiu aplicat a la població dels Estats Units,
Olsen et al. arriben a la conclusió que el conjunt de creences i de valors ambientals que han
dominat aquestes societats fins a les darreres décadesja no són mantinguts per la majoria del

1
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PARADIGMA DELA SOSTENIBILITAT

públic en el moment present. Els autors opinen que .el marc interpretatiu de canvi de paradigmes exposat a l'obra de Thomas Kuhn, L'estructura de les revolucions cientifiques (1970)1962)

Per tant, el no u paradigma, el Paradigma de la Sostenibilitat, no consisteix ni en una posició radi-

no és adequat per explicar el canvi social que experimenten les societats coritemporanies, donat

calment ecológica ni radicalment antiecológica, ja que adopta creences i valors dels dos extrems.

que es basa en un modelen dues fases on la primera manté poques relacions o continuilat amb

Els autors assenyalen que aquesta nova visió -que incorpora qüestions en relació als recursos, a la

..

..

-

La formadó de l'acció ambiental

La formació ·de l'acció ambiental

-

política, a la producció, i al consum- actualment és compartida de forma més o menys uniforme

Si bé és cert que sovint l'origen de les diferencies en l'avaluació de la gravetat d'aquests pro-

per tots els estrats de la població, si bé és lleugerament més mantinguda per persones amb majors

blemes cal .trabar-lo dones en ['existencia de mares interpretatius, d'expectatives i de pres-

nivells d'educació, estatus ocupacional elevat, no niassa religiosos ni conservadors.

supósits culturals que són molt més amplis que els problemes específics que es discuteixen,
hi ha d'altres factors específiés que incideixen en les percepcions ambientals. l:a posició
social de l'individu dins de l'estruct~ra social, ta creixent expansió de la racionalitat de l'e-

L'estudi de la percepció de problemes i riscos ambientals especifics

conomia monetaria, l'especialització professional i corporativa, l'accés a l'educació i a la
informació, les expedéncies personals, les característiques intrínseques dels riscos són aspec-

No tothom percep els diferents problemes i riscos ambientals de la mateixa manera ni per les

tes generals que també afecten les nostres percepcions de l'entorn (D. Tabara, 1996a).

mateixes raons. De fet, ben sovint no existeix una re la ció proporcional. o directa entre la
importancia o els efectes dels problemes ambientals segons estimacions que ofereixen els cien-

Per tant, no tots els estrats socials perceben els mateixos riscos o problemes ni de la mateixa forma

tífics i la seva percepció per part del públic. Els diferents grups socials amplifiquen, redueixen,

ni amb la mateixa intensi!at. Per exemple, apareixen contrastas entre les percepcions ambientals

o ignoren les causes o les conseqüéncies d'un problema de medi ambient en funció dels seus

dels experts i del públic en general, o entre els polítics i els experts i entre aquests tres sectors

valors, interessos, poder, o posició social. Donar algunes explicacions aportades per les ciéncies

socials. Els problemes ambientals 'existeixen' per a cada individu i dins de l'univers social en tant

socials del perqué es

produ~ixen

aquestes diferencies és el propósit de les següents línies.

que aquests són afirmats o construits per part dels agents socials que actuen en cada context determinat. Forma un ampli procés on hi participen en diferent mesura les organitzacions cíviques, els

La selecció dels riscos ambientals que es consideren importants és sempre el producte d'una

científics o els mitjans de comunicació. Així, els diversos col·lectius influeixen en diferent mesu-

selecció social. l:antropóloga Mary Douglas i'el politóleg Aaron Wildasky (1982), afirmen que

ra sobre les percepcions dels altres en fundó del poder o de la receptivitat de qué disposen.

percebem els riscos i problemes que volem, en base als nostres estils de vida. Per aquests
autors, alló que es percep esta en funció de la .nostra cultura, sigui aquesta 'igualitarista',
'jerárquica', o 'individualista'. Així, segons ells, els més individualistes no voten percebre
aquells riscos o recalzar aquelles mesures

ambiE~ntals

Una de les técniques més esteses per esbrinar com la societat en general o els seus diferents
col·lectius perceben els problemes de medi ambient és mitjan¡;ant els sondatges quantitatius. (v.

que vagin en contra de la seva lliber-

taula 1) Aquestes enquestes d'opinió amb contingut ambiental s'utilitzen als Estats Units des de fa

tat; els igualitaristes, pel contrari, creuen en la finitud dels recursos i en la fragilitat de la

més de dues décades. A Europa es poden obtenir algunes dades sobre aquestes qüestions a partir

natura perqué d'aquesta manera poden justificar millar la necessitat del repartiment equita-

dels treballs de l'Eurostad, i a Espanya a partir dels recollits pel Centro de Investigaciones

tiu i de la coopera ció; i els jerarquics, deixarien aquestes decisions en mans dels experts, als

Sociológicas (CIS) i del Centro para la Investigación de la Realidad Social. Així ara sabe m que segons

quals respectarien la seva autoritat. No costa gaire endevinar que la interpretació de Douglas

un estudi del CIS de 1996, dues terceres parts de la població espanyola creu que el desenvolupa-

i Wildasky ha estat for¡;a criticada per ser excessivament construccionista, ja que, com demos-

ment económic és compatible amb la conservació de la natura. Igualment, l'informe Eurobarómetre

tren altres investigacions, hi ha problemes ambientals que són . percebuts per tata mena de

de l'Eurostad detecta que l'any 1992 el 85 per cent de la població de la Unió Europea qualificava

cultures i sectors socials.

els problemes ambientals d'urgents o d'immediats. A nivell mundial el majar estudi quantitatiu
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exclusivament dedicat a la percepció ambiental es va fer l'any 1992 per l'institut america George

Totalment
a favor

H.Gallup sota la coordinació del catedratic de sociología Riley Dunlap, recollint dades provinents
de 24 pai'sos. El matéix estudi es va repetir per part de l'organització canadenca Environics

Austria
83
Belgiéa
81
Reg ne Unit
84
Dina marca
87
Finlandia
74
Franc;a
87
Alemanya
78
Grecia
88
Irlanda
89
Italia
93
Luxe mburg
67
Hola nda
91
Noru ega
82
Port ugal
87
Espa nya ·
79
Suecia
84
Su'issa
82
EUA
73
Most ra total
80
(Conj unt de nacio ns)

Internationall'any 1997 i seguint les mateixes pautes que l'anterior de Gallup i Dunlap hi va demostrar que la preocupació pel medi ambient, a nivell mundial, va augmentar en relació a 1992 (CIS,
1996; R.E. Dunlap, 1992a, 1992b, 1993 i 1994; Eurostad, 1992; Terry Collins, 1997).
De la mateixa manera que no tothom pot percebre tots els problemes socials, no tots podem
partidpar directament en tots els problemes que ens afecten. En tata societat sempre hi
haura aquell sector de la població que no prendra o que no podra prendre cap posició determinada sobre un determinat afer públic, a no ser que algú directament li ho proposi. Per
aquesta raó, els sondejos poden entendre's. com una de les possibles vies per millorar el
coneixement de l'estat d'opinió de la ciutadania i així facilitar la párticipació i la democratització de les decisions públiques de manera indirecta. Evidentment no és l'única, tot i que
l'experiencia i la seva progressiva utilització per part de grups de pressió no governamentals
en demostra la seva creixent rellevancia (D . Tabara, 1997).
1
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15
14
14
9
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11
20
8
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5
21
8
17
-9
17
12
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17

1
3
2
3

7
2
2
4
2
2
7
1
1
4
4
3
2
2
2

-

Bastant
en contra

-

-

-

Molt
en contra

1

-

-

--:-

1

-

-

4

1

-

2
1

-

-

-

-

-

Tamany de
La Mostra
475
739
1,113
' 511
510
1,003
1,014
500
250
1,066
250
777
500
499
742
500
742
1,039
12,230

- indica menys de l'l %

Algunes recerques socials també han fet ús de sondejos quantitatius per analitzar les accions
ambientals del públic en general. (v. taula 2) Molts d'aquests estudis s'iniciaven amb pregun-

Tau!a 1: Nivell d'aprovació de la protecció del medi ambient.
Font: Worcerster, R.M . (199 3)

tes obertes sobre 'que fa voste', 'que estaria disposat a fer', o 'que ha fet recentment' pel medi
ambient. Posteriorment, la tabulació d'aquestes respostes qualitatives s'utilitzava per dissenyar questionaris que eren distribuils al públic en general mitjanr;ant mostres representatives.
Algunes de les respostes facilitarles poden sorprendre a més d'un , com 'mirar documentals de
natura' o 'passejar per la muntanya'. En un principi, molts no considerarien aquestes activitats
com accions ambientals, tot i que, amb · una mica més de deteniment, ens adonem que ho
poden ser de ben segur: tata experiencia --sigui emocional o física- o recerca d'informació en
temes ambientals és en part acció ambiental

~o

preparació necessaria per tal que efectivament

es pugui arribar a donar). I més encara, si aquesta experiencia, com és la recerca o compren-

..

sió d'informació, suposa la inversió de temps o esforr; per part de qui la busca .

..
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Belgica

A
B

e
D
E
F
G
H
1
J
K
L
M
Índex

Dinamarca

85
62
58
50
49
41
35
15
32

86

11

7
5
23
16
39

12
15
10
37

77
71

53
43
54
36
18
13

Fran~a

Alemanya

90
87
58
54
65
45
41
7
32
8
13
5
5
39

88
74
87
67
54
54
50
46
26
16
12
13

7
46

Grecia ·

Irlanda

90
55
12
58
78
28
42
11

25
8
10
12
2
33

Taula 2: Accions ambientals que el públic europeu esta més disposat a realitzar
(dades en percentatges sobre el conjunt de la poblacíó)

A Evitar llen~ar papers o altre brossa al terra.
B Estalviar energía, per exemple, fent servir menys aigua calenta, tancant portes i finestres
per contenir la calor.
C Seleccionar les deixalles domestiques (vidre, paper, olis de motors, piles) per reciclar-les.
D Estalviar aigua de l'aixeta.
E Evitar de fer massa soroll.
F Comprar un producte ambientalment respectuós, encara que sigui més car.
G Utilitzar uns mitjans de transport menys contaminants (caminar, anar en bicicleta, transport públic) que el vehicle propi, quan sigui possible.
H Instal · lar equipament al meu cotxe per limitar la contaminació, com per ex., un convertidor catalític.
1 Anar o fer una classe de vacances que és menys nociva per al medí ambient.
J Pendre part en una iniciativa ambiental local, com per exemple, la neteja d'una platja o
d'un pare.
K Participar en una manifestació contra un projecte que pot perjudicar el medí ambient.
L Donar suport financer a una associació per la protecció del medí ambient.
M Ser membre d'una associació per la,protecció del medí ambient .
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55
33
38
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Italia

Luxemburg

Holanda

Portugal

Espanya

Regne Unit

EC12

89
54
55
57
59
43
39
5
30
10
10
7
6
36

84
55
75
55
53
66
41
27

79
65
82
47
39
52
43
22

27

13

21
18
37
18
44

86
54
31
70
67
30
34
5
15

4
22
20
38

88
58
34
71
69
25
43
6
32
6
7

88
73
54
46
52
57
38
17
11
9
5
14
8
36

88
65
60
58
58
46
41
19
23
10

5

5

2
34

5

7
4
4
32

1

9

10
7
38

Font: Eurobarometer: Europeans and the Environment in 1992, Primavera 1992. Publicat a A.G. Mertig, R. E. Dunlop, {1995)

1.4. ELS MOTIUS 1 LES CONDICIONS DE L'ACCIÓ AMBIENTAL

Tot seguit formulo un model que constitueix un intent per explicar de forma integrada l'existencia o la inexistencia de respostes o accions socials dirigides a protegir el medí ambient i
avan~ar vers la sostenibilitat. L'objectiu és donar una explicació que ens ajudi a entendre els

motius que justifiquen l'acció social ambiental així com les condicions socials que permeten que
aquestes intencions es materialitzin. Les reflexions arrenquen d'un plantejament molt basic;
fonamentat en la idea que els individus decideixen actuar o no actuar en funció de decisions
que es prene-n en contextos socials definits que determinen la seva racionalitat. No obstant,
aquest supósit de racionalitat, que és de gran utilitat per entendre bona part de les actuacions
dels individus en general, és mostra insuficient per explicar moltes de les situacions que susciten les demandes i estrategies ecologistes. La racionalitat és sempre fruit del se u context social,

_..
....

_
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perla qual cosa cal que s'emmarqui dins de l'entramat de relacions amb altres factors, i en concret, .amb els interessos materials, les actituds etiques, la posició social de la persona, així com
['estructura social, económica i política on es desenvolupa la seva acció. (Sobre altres models
d'acció i comportament ambientals, tots dets quals consideren d'una manera o altra com a varia-
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-

Per tant, les accions ambientals sorgeixen en tant que els actors prenen consciencia de la nova
situació social i ecológica i aixó pot resultar en la formacio d'una nova racionalitat. Un individu participara perla mi llora del medí ambient i la sostenibilitat en tant que percebi que aquests
problemes són prou importants o reals com per justificar un esfor¡;: personal, acceptar un cost,

bles explicatives els valors, les creences o les actituds i alguns també la teoria de Marcun Olson

o realitzar una inversió de temps o de diners al respecte. No obstant, si aquesta mateixa per-

sobre els interessos racionals, vegeu L. J. Axelrod &. D. R. Lehman: 1993; P. Ester, & F. Van der

sona actua en una estructura social basada en uns interessos, un sistema de valors, i una orga-

Meer, 1982; D. Gutiérrez Karp, 1996; Jaeger, C. et al., 1993; M. Finger, 1994; A. P. Sia, et al.,

nització social i política no sostenibles, el més probable és que la seva acció també es corres-

1985; N. Sharma, et al. 1975; P. Stern, et al. 1995; G. Wall, 1995'.)

pongués amb tots ells. Pero si la seva acció s'orienta. cap uns interessos o valors diferents i
transformadors, o oposats als que promou la seva situació, les possibilitats d'actuar dependran

Les accions dirigides a la millora de la qualitat del medí ambient, o a la prevenció del seu

de la seva disponibilitat d'uns recursos o d'una posició social suficients. El conjunt, la interac-

empitjorament requereixen abans que res ·que els canvis que acorren a l'entorn natural o als

ció i la tensió entre aquests elements estructurals i individuals constitueix el que anomeno con-

ecosistemes en general siguin percebuts com uns fenómens que afecten els interessos o

text social de la racionalitat el qual, finalment, determina l'elecció entre actuar o no actuar.

valors del propi individu o la comunitat. En concret, l'acció dels individus depen de la capacitat de percebre, el medi ambient com un problema social. No obstant, una majar percepció

Els motius que expliquen la intervenció ciutadana en la protecció del medí ambient i la millo-

deis problemes ambienta/s o de la necessitat d'avam;ar cap a patrons més sostenibles, en prin-

ra de la sostenibilitat depenen principalment de la racionalitat que un individu assigni a la seva

cipi, incrementa les prababilitats de l'acció sócial, encara que no garanteix que l'acció social

propia acció. En un primer moment, la lógica i la voluntat de participar en els assumptes públics

corresponent arribi a produir-se. Els factors que condicionen la percepció no són sempre els

dependra de la prioritat que estableixi en els seus interessos immediats. Aquest supósit d'ho-

mateixos que els que determinen l'acció. Així, no és gens estrany que sectors socials que

me racional 'orientat als fins' i a la maximització de la satisfacció personal, permet explicar un

tenen molt present la problemática ambiental no portin a terme cap mena d'acció significa-

bon nombre .d'accions humanes, i és ampliament utilitzat en els plantejaments de la teoria

tiva o conscient al respecte. La percepció és funció de factors culturals i cognitius, dels quals

económica. No obstant, intentar entendre tots els comportaments socials en base a aquest

depen la capacitat d'interpretar informacions i signes. En canvi, l'acció és el producte de la

enfocament comporta certes limitacions. Moltes situadons socials estan determinades pel que

interrelació entre l'individu amb el seu context social, económic i polític, relació que defi-

constitueix, en la terminología Weberiana, una 'racionalitat orientada als valors: Les conviccions

neix el marc en el qual es desenvolupa la seva racionalitat .. Percepció i acció són dos fenó-

i visions morals justifiquen actuacions que en principi podrien entendre's contraries als propis

mens distints i a la vegada interdepenents, els lligams dels quals sols es poden explicar tenint
en compte un entramat d'elements situacionals on intervenen els

int~ressos

interessos. Tanmateix, cal reconeixer que aquests interessos i valors no són creació única de

de l'actor i les

cada individu, sinó que en gran mesura són producte de la seva posició social i de ['estructura

seves orientacions etiques, els seus recursos disponibles, i d'altres qüestions més amplíes en

social, económica i política on es desenvolupa. La racionalitat és sempre, en última instancia,

relació a ['estructura social, económica, política i cultural de cada context particular.

un producte tant del seu entorn social com de la posició que cada actor ocupa a l'hora de pren-

..

,.-,

..

dre les seves decisions quotidianes o d'interpretar les seves necessitats. Per aquesta raó la diver-
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sitat de respostes i de llenguatges amb els individus s'expressen davant de problemes ambien-

A continuació, passo a comentar els quatre elements que constitueixen el ·context social de

tals similars i fa que algunes d'elles semblin irracionals o arracionals (e.g. tradició, creences cós"-

la racionalitat i que condicionen él difíCil pas de convertir la percepció ambiental en L'acció

miques, etc) si no es tenen en compte el_lloc i el moment historie en que sorgeixen. Aixó no sig-

ambiental.

nifica que els motius que justifiquen racció vinguin donats únicament pel seu context social,
sinó que la racionalitat i les preferencies peculiars de cada individu són finalment emmotllades
en funció de l'entorn on es realitzen. Els continguts de l'acció ambiental, les formes en que s'ex-

Els interessos racionals

pressa, i els objectius cap on s'orienta vénen determinats, per una part, per la percepció de la
necessitat o la importancia d'intervenir en els problemes de medí ambient, i per raltra, pel con-

El fet que un conjunt de persones comparteixin un interes comú no significa necessariament

text social de la racionalitat de racció. I a la vegada, el context social de la racionalitat esta

que aquests individus acabin organitzant-se de manera voluntaria o que actu1n en conse-

format per uns interessos, valors i tradicions que es materialitzen segons els recursos i La posi-

qüencia per obtenir o crear institucions o regulacions obligatóries a fi de satisfer-Lo. ,En rea-

ció social que rindividu ocypa dins d'una estructura social. Sense percepció no hi ha acció, mal-

Litat, una bona part dels. interessos col· Lectius no són mai assolits, i quan s'aconsegueixen,

grat la percepció per si sola no mena a l'acció. La interrelació de la voluntat de l'individu amb

sovint és gracies al recurs d'una forc;:a externa.

el seu context social sera el que, al cap i a la fi, decidira si l'acció es porta a terme o es deixa
d'actuar. Un raonament que pot representar-se mitjanc;:ailt el següent esquema:

En el classic llibre Ld lógica de /'acció col-lectiva {1971}, ['economista Marcun Olson ja planteja aquesta qüestió de manera contundent. Lailtor partí de La pregunta de com ·és possible
la provisió de béns públics, com ho pot ser La protecció ambiental, per part d'individus -que

CONTEXT SOCIAL DE LA
RACIONALITAT:

segons ell, essencialment es mouen per motius privats-, quan la seva obtenció, en principi,
suposa uns costos relativament molt superiors als beneficis individuals que h<im pot obtenir.

Voluntat
individual
PERCEPCIÓ DELS
PROBLEMES
DE MEDI AMBIENT

fan perque, en realitat, els costos personals de participar (en temps, diners, o prestigi) no

1. Interessos racionals.
2. Motius etics o arracionals.
3. Recursos i posició social.
4. Estructura social,
económica, ·i política.

..

Pera Olson, Les persones que participen en aquests grups de pressió de manera voluntaria ho
són superiors als beneficis privats que esperen de la seva intervenció, a la vegada que creuen
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Condicions
Socials

que la ·seva contribució pot ser eficac;: en la consecució dels objectius del grup. Aixó permet
explicar no solament Les raoils per tes quals bona part de les organitzacions voluntaries mantenen el seu suport sinó també perque, en una sitllació on .es persegueix un objectiu que afavoreix tota ·La col· Lectivitat,_ La major part de La població no participa. Es tracta d'una explicació doble, jaque descriu tant les motivacions d'aquells sectors que prenen una postura activa i definida per a satisfer interessos comuns, com L'actitud indiferent de La resta de la ciutadania.

Gratic 3. L'acció af~cta la percepció i el context social de la racionalitat

..
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Segons -la seva teoría detall individualista, els dos elements que més condicionen. el perque
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cap intenció de suportar els costos de la seva provisió. Per evitar aquest problema, especial-

-i el perque no- els individus creen o contribueixen de forma voluntaria en una determina-

ment greu en el cas d'interessos amplis (com és la millora del medi ambient i la sostenibili-

da associació . encaminada a proveir un bé públic són el tamany del grup en qüestió i els

tat), cal que els participants rebin alguna altra cosa més que el que obté el públic en gene-

incentius privats qué l'entitat proporciona o pot proporcionar al membre de l'entitat per par-

ral, i que l'autor en diu 'incentius selectius'. Segons ell, les associacions voluntaries, i en

ticipar. Olson fa pales que la influencia relativa de cadascun dels membres en els objectius

especial les grans, sols podran mantenir un nivell continuat i elevat de col·laboració en tant

del grup és molt superior en les associacions petites que en les grans i, per aquesta raó,

que proveeixin els soi:is d'uns avantatges personals, divisibles i distints als béns col-lectius,

l'al·licient i els percentatges de participació activa són sempre majors en les primeres. En les

en la forma d'ajuts privats, informacions reservades, o accessos privilegiats als béns que per-

entitats amplíes la major part dels membres acaben creient que la seva intervenció no modi-

segueix l'associació.

ficara substancialment les decisions .del grup o els seus resultats finals. Una idea que, en el
llenguatge económic, es podria expressar com que el rendiment marginal de cada nou mem-

Per tant, en l'opinió de Marcun Olson, l'existencia d'incentius selectius i el tamany del grup

bre (influencia i eficacia personals) en el producte total de l'organització(decisions i efec-

compasen els factors claus que resolen la paradoxa de l'aprofitat i que expliquen la partici-

tes finals) disminueix a mesura que augmenta el tamany del grup, la qual cosa significa que

pació o la no participació dels individus en les associacions voluntaries dirigides a proveir un

les grans associacions són, respecte al volum de recursos humans o materials de que dispo-

bé públic. El seu enfocament defensa que l'acció col-lectiva es portara a terme solament si

sen, més ineficients que les petites.

els beneficis i l'eficckia individuals d'entrar a l'organització excedeixen els de no fer-ho, i aixó
dependra de la implantació d'incentius selectius privats i de la motivació i sentiments d'e-

El segon element que explica la participació o el suport dels membres del grup de pressió són

ficacia dels membres, que són majors en els grups petits que en els grans. Un plantejament

els beneficis individuals. Olson reconei'x que l'acció de defensa d'interessos públics compor-

que es presenta com un model complert, en el sentit que no solament considera -les raons que

ta molt sovint uns costos for~a elevats, mentre que els incentius per portar-la a terme són

menen a actuar sinó també els motius que fan que la majar part de la pobl.ació no participi,

massa redu1ts. Muntar campanyes informatives, cursar denúncies o presentar-se a litigis supo-

fins i tot aquells que estan interessats en el bé públic, el 'grup latent'.

sa la inversió de notábles quantitats de temps i de diners que no sempre reben les adequades recompenses. La situació paradoxal que subratlla l'autor és la següent: si l'acció de l'en-

Les idees d'Olson ajuden a entendre l'acció o la no acció social en la 'protecció i mi llora del

titat reeixeix i la provisió del bé públic queda assegurada, els individus que han participat

medi ambierit, perla qual cosa diversos estudis han intentat contrastar empíricament el seu

saben que finalment tindran els mateixos drets de gaudi del bé col-lectiu que les que no van

enfocament. Malgrat tot, els treballs que he revisat en aquesta area aporten evidencies sufi-

participar durant el procés, degut a la circumstacia que el consum de béns públics és indivi-

cients que proven que l'actuació dels grups ambientalistes no es deu únicament o princi-

sible i no exclusiu i per aixó, i deguta la manca d'incentius privats suficients, la tendencia

palment a motius d'expectatives de guanys personals o de calcul racional entre costos i

general del públic sera la de no participar. La majoria de la població adoptara una posició

beneficis de participació, encara que la majori¡¡ d'autors coincideixen en assenyalar que el

que, en la terminolo.gia d'Olson pren el nom d"aprofitat' o 'gorrer' (free rider' en angles), refe-

problema de 'l'aprofitat' apareix certament de forma reiterada en les situacions de provisió

rint-se a aquells que gaudeixen o esperen gaudir dels beneficis col-lectius pero que no tenen

de millares ámbientals.

..
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Una de les aplicacions pioneres i .més citades dels plantejaments d'Olson a l'estudi dels grups

é::ional dels membres de les organitzacions ecologistes. Que els individus actui"n i lluitin per les

ambientalistes va ser portada a terme per Robert C. Mitchel (1979). A partir d'una completa

seves reivindicacions -'veu'- es deuria al fet que aquests perceben que 'sottir' o no participar

analisi de les principals associacions existents als. Estats Units l'autor observa que els mem-

és una solució pitjor. La idéa dels 'costos de no contribuir'emfatitzada per R.C.Mitchell es mos-

bres d'aquestes associaciOns, tot i mostrar-se plenament racionals, suportaven uns costos

tra extremadament interessant per entendre l'acció social de determinats actors socials si, a

molt superiors als beneficis que podien obtenir, situí,lció que en principi, podría semblar com

més, la utilitzem no solament en relació als costos ambientals sinó també als costos perso-

plenament 'il·logica', sota la perspectiva de l'individu racional maximitzador d'utilitat.

nals de caire social o corporatiu. Com ell mateix assegura, les actuacions en materia ambien-

Segons Mitchell, no existeix contradicció entre aquesta peculiar interpretació del comporta"

tal no solament es deuran a motius de caire altruista, sinó a fi d'evitar perdues majors en ter-

ment hunia i el fet que els individus participin en les organitzacions de protecció del medi

mes de temps, diners o reputació social. És sabut que molts actors socials no tenen cap interes

qu~

real o-material en la protecció del medí ambient pero en canvi sí que hi col·laboren perpor

anomena 'mals públics', és a dir, situacions col·lectives no desitjades que són enteses com a

a perdre legitimitat, quotes de mercat, vots, o ser desprestigiarles o estigmatitzades com anti-

ambient. Per a ell,• bona part dels problemes ambientals poden emmarcar-se di ntre del
desastres per part dels individus, davant de les quals el més il·logic seria no participar:

socials; La seva participació ambiental, dones, no prové de la seva avaluació moral de l'acció,
sinó del fet que entenen que és l"opció' més racional donada la nova situació.

'Els béns públics col·lectius (o especialment, els mals col·lectius) són una
for~a

motivadora principal i les accions dels seus provisionadors són compa-

De forma paral·lela i igualment critica, H. Tillock i D. E. Morrison (1979) portaren a terme una

tibles amb la visió de la [teoría] de l'elecció pública on els homes són egois-

anatisi a partir d'una mostra de 323 socis de l'organització 'lera Population Growth' (ZPG). Es

tes, racionals, i maximitzadors d'utilitat' (R. C. Mitchel, 1979, p.98).

tractava d'una associació d'uns dotze mil afilitats en el moment de realitzar l'estudi, creada per

t:argument, dones, és que la por als efectes i als costos -privats o socials- de no contribuir

Paul Ehrlich el 1970 amb la convicció que el creixement de la població és la causa principal de

són de fet forces motivadores majors que els simples beneficis -privats o socials- de partici-.

la degradació ambiental. La recerca assenyalava que, al contrari del que propasa la teoría olso-

par. Uns costos i uns beneficis que, en la visió de Mitchel, no solament comprenen els de

niana, els incentius privats mostraven tenir poca incidencia a l'hora de prestar contribl!C:ions a

caracter economic sinó també els socials, com la millora o l'empitjorament en _l'autoestima

l'entitat. Altres motius, més relacionats amb les creences de servei, d'utilitat públiques de l'ac-

del participant, en el seu estatus social o en el propi sentiment de culpa. A més, Mitchel

ció, o d'identificació personal amb membres del gnip resultaven ser, més aclaridors. Val a dir que

opina que les expectatives sobre els beneficis o costos de participar sempre estan esbiaixa-

l'operatització de la teoría feta en aquell treball va ser durament criticada pel propi Olson

des en certa manera per la informació que hom disposa sobre la magnitud d'aquests guanys

(M.Olson i D;E. Morrison, 1979) argüint que la mostra emprada no era representativa per con-

o perdues, que no és mai perfecta: la sobreestimació dels beneficis o la subestimació dels

trastar els seus arguments: Tillack i Morrison solament van estudiar el comportament dels mem-

costos pot menar a un comportament qualificable d'irracional.

bres de la propia associació, i per tant, haurien d'haver afegit els milions de persones que als
Estats Units tenien les mateixes preocupacions que ZPG pero que en canvi no participaven en

En aquest sentit, Mitchel afirma que les idees de Hirschman exposades al classic llibre Soitida,

..

veu i lleialtat (1970) semblen més adequades per explicar el comportament

apar~ntf\lent

irra-

actes públics ni pertanyien a cap organització amb interessos semblants (els 'aprofitats').
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Les crítiques anteriors foren incorporades per E.J.Walsh i R.H.Warland (1983) en un estudi a

És obvi que la majoria de les campanyes dirigides a mi llorar o frenar l'empitjorament de la qua-

l'entorn de les mobilitzacions i organitzacions sorgides per l'anunci de reobertura de la cen-

litat mediambiental representen pels activistes uns costos molt més elevats que els possibles

tral nuclear de Three Mile-Islaild (Pennsylvania, EUA) després de l'accident de 1979 que va

beneficis de participar. De les possibles regulacions de medi ambienten poden sortir beneficiats

resultar amb el fondrament del seu reactor. En aquell cas, la població referent estava consti-

milers d'habitants, pero en canvi, a les accions reivindicatives envides hi participen uns cente-

tui'da pels més de 150.000 afectats per l'accident, els quals van ser classificats en tres grups

nars. Un enorme percentatge de la població 's'aprofita' cÍ espera beneficiar-se al mínim cost de

d'individus, els contraris, els

d~fensors,

i els indiferents a la nova posta en funcionament. Els

l'acció d'aquests grups de pressió. Segons la visió d'Olson, quan un interes és excessivament

resultats mostraven que fins i tot la majoria de la població que tenia posicions i interessos

extes i difús no solament l'acció sol · lectiva sera ineficient sinó que difícilment es portara a

definits al respecte curiosament no prenia cap mena d'acció: tant sols el tretze per cent dels

terme de forma voluntaria o sense ['existencia d'incentius selectius. En temes de medi ambient

contraris i un dos percent dels defensors a la reobertura no eren 'els aprofitats'. Aquests resul-

l'autor reitera els seus punts de vista tot dient, per exemple, que el suport a una de les associa-

tats corroboraven les idees olsonianes, encara que els autors creien que per com pendre les

cions conservacionistes més gran dels Estats Units d'America -l'Audubon Society- s'obté princi-

accions dels membres actius també calia considerar altres factors de tipus psicologic i social,

-palment gracies als incentius selectius que ofereix als seús socis. Segons ell, el total de pobla-

apart dels estrictament materials o privats.

ció nord-americana preocupada per problemes mediambientals a principis dels vuitanta superava els cinquanta milions, pero ben poc més d'un u per cent pagava regularment les quotes a asso-

Igualment, K. D. Opp va integrar l'enfocament olsonia en els seus estudis sobre moviments eco-

ciacions d'aquesta mena (M.Olson, 1986 (1982), p.54-55). En base als estudis aplicats sobre

logistes alemanys. Lautor considera que la participació en moviments socials contemporanis,

moviments ambientalistes, el model olsonia constitueix una bona, encara que parcial, aproxima-

com els antinuclears o pacificistes cal explicar-la basicament a través del que éll anomena 'incen-

Ció a la comprensió d'aquestes organitzacions. Per una banda, el mateix autor apuntava que la

tius tous', ésa dir, de caracter no economic o material (K.D.Opp, 1986). Els plantejaments de 'la

seva teoría no era ni de bon tras suficient per explicar els grups de pressió de caire filantropic.

lógica de l'acció col·lectiva' es mostraven útils per interpretar les posicions dels gairebé 400 opo-

La mobilització dels ¡iarticipants en les organitzacions ecologistes o conservacionistes sembla

nents a les centrals nuclears a Hamburg i rodalies. De

.

ma~era

similar a la posició expressada per

sostenir-se no solament pels motius assenyalats en el model d'Olson sinó també per un conjunt

'

Mitchel, s'interpreta que les accions de protesta ocorrien en -tant que els activistes entenien que

de factors en relació a la cultura i els valors, sense la consideració dels quals seria impossible

la no intervenció en les protestes implicava uns riscos o uns costos personals majors que els de

comprendre plenament la participació dels individus en els problemes de medí ambient. Pero per

participar, encara que es matitzava que els incentius positius (recompenses personals) tenien un

altra banda, l'analisi d'Olson serveix per il·lustrar clarament la no-acció d'aquell públic sense

majar efecte que la por als riscos o a les sancions negatives. Les variables de sentiment d'efica-

¡íosicions massa definides, i en conseqüencia, forma un conjunt d'idees molt valides per explicar

cia, les motivacions etiques, i adhuc el 'plaer de protestar' constitui'en també altres alicients d'in-

el comportament general de grans poblacions. No hem d'oblidar que la participació del públic en

tervenció. En el cas dels partits ecologistes, i en particular, el dels Verds alemanys, l'element d'ic

_afers col·lectius també depen de la propia natura dels objectius que persegueix en els grups de

dentificació amb el partit actuava com un fort incentiu personal de participació, on aquests estí-

pressió: en aquelles situacions on els interessos que se cerquen són difusos, amplis, o a llarg ter-

muls no eren pas economics sinó predominantment afectius (K.D.Opp i S.E.Finkel, 1989) .

mini, la seva teoría té una enorme aplicabilitat i potencia explicativa.

...
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Motius etics o arracionals

dones, en aquest Úeball ens interessa solament saber com diversos actors socials entenen el
conjunt de drets i d'óbligacions respecte el medi ambient i la sostenibilitat així com la forma

Les línies anteriors han servit per identificar un dels elements centrals que expliquen els

que aquests condicionen l'abast, el coritingut, i l'evolució de les seves actuacions.

motius i la raó per la qual els individus 'decideixen actuar o no actuar peral medí ambient i
la sostenibilitat: la racion-alitat de l'acció segons el que entenen com els seus propis inte-

l'etica ambiental cerca explicitar un conjunt d'obligacions i de drets que els éssers humans

ressos. Tanmateix, he afirmat que tot i que un individu cregui en la necessitat que es pro-

haurien de seguir en relació a l'entorn natural. Per extensió, l'etica de la sostenibilitat pre-

dueixi una acció col· lectiva, aixó no significa que ell mateix participi per portar-la a terme.

tén situar aquesta preocupació ecológica dins d'un marc económic isocial més ampli. En un

En opinió d'Olson, calla concurrencia d'altres estímuls que facin 'racional' la propia actuació

principi, disposar d'una etica ambiental ens hauria de permetre decidir quan la persona ha

i que, fonamentalment, han de ser de carater privat, divisible .i material. En el cas que els

d'interve'nir conscientment en la protecció, compensació i millora del medi ambient, com ho .

costos d'intervenir es percebin superiors als beneficis esperats de la provisió del bé públic,

ha de ter, qui ho ha de fer, qui o que pot ser objecte de drets, i quins són els responsables

el més racional sera no participar.

de fer que s'actui' al respecte. Aixó no obstant, saber quins són els elements que entren sota
aquests objectes normatius no és una qüestió exempta de discussió i sovint incorpora molts

Sota aquest plantejament, no seria gens difldl qualificar moltes de les accions de persones

d'altres elements de caire social, polític i económic que no són necessariament o estrictament

compro meses en la defensa del medí anibient o la millora de la sostenibilitat com 'd'irracio-

ambieiitals (v. R. , Attfield,1983; Brennan~ 1988; J. Ferrater Mora, P. Cohn, 1981; . B.

nals'. En temes de medi ambient el més freqüent és que la propia implicació compartí uns

Gower, 1992; G. Hardin, 1968; J. M. Jasper & D. Nelkin, 1992; L. E. Johnson, 1991;

costos molt més elevats que els minsos 'guanys' individuals que hom pot esperar del seu

A.V.Kneese, W.D.Schulze, 1985). En molts casos aquests valors no són interioritzats de mane-

esfor¡;. Més encara, la materialització de' millares de sostenibilitat pot tardar decades si no

ra conscient o reflexiva, sinó que formen part de l'aven¡; de tot un conjur.~t de creences cós-

varíes generacions. Per tant, la comprensió completa dels motius o de les causes de la parti-

miques, de contingut gairebé ecoreligiós, que dificilment són explicitables pels actors que les

cipaciÓ d'aquelles subpoblacion; que sí que participen en l'intent de millorar o d'impedir la

mantenen. Es tracta de mites .o creences que poden entendre's com arracionals -ja que no

degrada ció de l'entorn requereix d'una explicació que nó es quedi redui'da al calcul maximit-

persegueixen cap fi o valor específic-, encara que probablement siguin totalment racionals

zador d'utilitat. Els grups i individus actius justifiquen la seva acció social en aquests camps

des del punt de vista de l'adaptació social al carivi ambiental global (v. S. Giner & J. D.
Tabara, 1998).

en base a una nova etica

o conjunt d'onentacions normatives de caire eco[ógic o ambiental.

Si bé aquest no_és ellloc de fer una avaluació aprofuridida sobre la seva ~onveniencia o ido:
neYtat, sembla convenient d'esmentar algunes de les seves propostes, mostrar els objectes

Moltes de les reflexions de l'étka ambiental s'han dirigit, en primer lloc, a definir quin és /'ob-

cap on s'orienta, i assenyalar en quina mesura constitueixen motius de l'aq:ió social. Com he

jecte de drets i, en segon lloc, a esiab/ir la justijicació de /'existencia d'aquests drets. En la pri-

expressat més amurit, el terme ambiental inclou el d'ecológic i el de conservacionista, i el

mera tasca, alguns autors més radicals i oposats han dit que el medi ambient no pot tenir

terme de sostenible implica la relacio i integració amplia d'alló ecológic amb altres aspectes

drets perque és una entitat que no té interessos. En l'altre extrem, hom traba plantejaments

socials i económics (a la practica, són indestriables i s'usen gairebé de forma indistinta). Així

holistes, que defensen una etica que tingui en compte el conjunt dels ecosistemes i adhuc,

..
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-com les interpretacions normatives de la hipótesis Gaia de J.Lovelock- el conjunt de la Terra
(J. Lovelock, 1987). En les posicions intermedies es traben aquells que creuen que solament
aquells éssers que poderi tenir sentiments o sentits han de poder obtenir consideració moral;
o aquells 'que opinen que l'estatus etic sols caldria estendre'l als que tenen la possibilitat de
raonar; o els que defensen de forma més gerieral que caldria abarcar tots els ésser vius, exclo-
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cipi, d'unes relacions socials en la forma 'd'igualistarisme biosferic' (v. B. Devall, G.
Sessions,1985; B. Devall,1992; A. Naess, 1973, 1984, 1989; G. Sessions, 1987; v. també la
classificació de T. O'Riordan, 1976). Aquesta darrera visió, péró, no concorda amb autors com
J. Passmore (1974), que no creu necessaria l'edificació d'una nova etica o el recurs a una mística o metafísica irracional amb l'objecte d'abordar els prablemes ambientals, sinó que sim-

ent-ne els no vius. No obstant, la distinció entre éssers vius i novius en ecología no deixa de

plement cal el rebuig de la idea de do mini de l'home sobre la natura i l'adopció d'una acti-

ser prablematica, donat que els primers modifiquen l'entorn 'inert' i la qualitat d'aquest últim

tud respectuosa vers la natura. Val a dir que les dues perspectives etiques estan inevitable-

condiciona el desenvolupament i el manteniment de la diversitat de les diferents formes vives.

ment interelacionades, i són utilitzades pels moviments socials de forma indistinta. Alguns
grups de pressió amb propostes clarament antropocentriques, com els NIMBY americans, (Not

A més, els filósofs ambientals s'han plantejat la qüestió del perque el medi ambient ha de ser

In My Back Yard- no a la meva parcel·la; v. Freundengerg 1984, 1992) de vegades justifiquen

objecte de drets. De nou, aquí trobem dos extrems que apareixen oposats, si bé en realitat no

les seves accions atnb arguments ecocentrics, a la vega da que col·lectius amb reivindicacions

ho són en absolut. Per una part, es traba la justificació utilitarista o antropocéntrica, basa-

netament ecocentriques, com el Earth First!, fan ús de justificacions utilitaristes amb l'objectiu de guanyar el suport del públic en general.

da en la idea que la pratecció ambiental és necessaria perque de fet, resulta beneficiosa per
l'home o per les generacions futures. En aquest cas, s'entén que el medí ambient no té un
valor intrínsec en si mateix sinó que és extrínsec, en funció del servei que presta a l'especie

Dos classics exemples d'enfocaments que han entes els ecosistemes naturals com objecte etic

o les parts que

han estat la 'comunitat biótica' d'Aldo Leopold (1949) i la 'Gaia' de James Lovelock. El pri-

hom hagi decidit com objecte moral, té drets en si mateix, un valor intrínsec independent

mer autor afirmava que una cosa era correcta si tendía a preservar la integritat, l'estabilitat

del que assignen les persones. La polarització entre aquestes dues posicions s'ha descrit com

i la bellesa de la comunitat biótica, i que estava malament si tendía d'una altra manera'.

la disputa entre ambientalistes utilitaristes o''superficials' i els 'prafunds' o realistes. Els pri-

Posteriorment, interpretacions de la 'Hipótesi Gaia' de Lovelock han estes aquesta 'etica de

humana. Per l'altra part, hi ha la posició que propugna que el medí ambient,

mers justificarien les accions prateccionistes sobre la base de la seva idoneilat social o

la comunitat biótica', al conjunt de la biosfera. Segons aquesta hipótesi, la terra és un sis-

económica, es limitarien a la lluita contra la contamin.ació o els problemes ambientals espe-

tema autoregulat, capa~ de mantenir la composició de les aigües dels oceans, el clima, l'at-

cífics, i en principi, no apostarien per una modificació fonamental en els estils de vida, l'or-

mosfera i el sol, i els organismes vius de tal manera que fa .possible la vida, independentment

ganització social i política, o els modes de producció actuals. Així, protegir la natura única-

del fet que l'home existeixi o no. Segons Lovelock, l'especie humana i la natura han de man-

ment per garantir el benefici o el plaer de les genéracions humanes futures pot entendre's

tenir una relació de mutu suport o associació (partnership) ja que la idea de domini de lá

com un plantejament antropocentric, ja que la seíía prioritaria justificació esta centrada en

terra per part de l'home és una creen¡;a que el pot portar a la seva ruina:

els humans. Plantejaments més prafunds, com els d'Arne Naess, Bill Devall, o Georg e Sessions,

..

serien partidaris d'una nova i total apraximaeió etica, l' 'ecocentrica', centrada principalment

'la hipótesi Gaia implica que l'estat estable del nostre planeta inclou l'home

en la consideració moral del conjunt de la comunitat ecológica i en el manten1ment, en prin-

com a· part de, o company en; una entitat molt democratica. (... ). Des del

..
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punt de vista de Gaia, tot intent de racionalitzar una piosfera subjugada amb

tió del~ lfmits que.en principi nosaltres mateixos ens imposem de forma preventiva, o que final-

l'home al capdavant e·sta tan condemnada a fracassar com el similar concep-

ment la natura ens acabi .imposant (una idea que sovint es recull amble mes com el de 'vi ure millar

te de colonialisme benevolent' (J. Lovelock 1987, p.145).

i més amb menys'). Per tant, la majar part dels arguments étics defensats pels col·lectius i ciutadans que participen en la millora del medi ambient conterien expressions d'aquests tres ele-

Alguns filósofs, com R. Brennan (1988}, s'oposen a aquesta etica 'relacional' tot afirmant que

ments, a partir dels quals es configura l'acció social i es pressiona l'estructwa social, i en concret,

no té cap base científica que li doni suport. Per a ell, no és evident que els sistemes ecológics

tes institucions polítiques, els sistemes de producció i els estils de vida'.

funcionin sota aquestes idees holistes. Altres autors (J. Ferrater Mora & P. Cohn,1981; L.
Martell, 1994) defensen que l'extensió ética als és.sers no humans com entitats amb drets en si
mateixos ha d'estar limitada als éssers sentints i que la resta

d'é~sers

o ecosistemes no tenen

valor intrínsic en si mateixos sinó solament per la funció que tenen sobre els éssers sentints.

Lacceptació personal d'un codi étic amb les caracteiístiques anteriors justifica i aporta l'autoritat; sovint molt necessaria per l'acció ambiental. Ara, si considerem seriosament aquesta perspectiva moral, la conservació, millora o compensació del medi ambient i l'esfor~ per avan~ar
cap a patrons de sostenibilitat ja no apareixen com accions irracionals, sinó que els actors

La moral, dones, és font de motius per l'acció ambiental. No obstant, les reflexions anteriors

corresponents senzil.lament apareixen com éssers 'racionals respecte els seus propis valors'. Per

demostren que; en principi, l'acceptació de l'ética ambiental implica decidir entre una visió amplia

tant, els dos enfocaments que expliquen l'acció, el dels interessos i el de les normes étiques no

o restrictiva de l'objecte de drets i adoptar un compromís personal que pot ser 'superficial' o 'pro-

estan oposats sinó que actuen indistintament segons la situació i el context social.

fund' en funció del valor intrínsec o extrínsec que s'assigni al món natural. En aquest sentit alguns
autors intenten destriar entre aquelles idees que són de caire estrictament ambiental i d'altres que

Alguns estudis demostren que l'acció ambiental és precisament el resultat de 'l'activació de

tracten qüestions d'organització política, económica, i social que no tenen necessariament un

normes morals'. Peral psicóleg social ambiental Paul C. Stern i els seus col·laboradors (1986),

fonament en l'eco logia. Amb tot, en els arguments defensats per les diferents perspectives de l'é-

les actuacions de conserva ció del medi ambient apareixen quan els ·individus prenen cons-

tica ambiental es repeteixen tres idees claus que permeten, en certa manera, superar· aquestes

ciencia dels efectes de·. les accions socials i de qui és el responsable d'aquestes accions.

dicotomies i que apareixen en la gran majoria de les accions individuals i de les reivindicacions

Segons ells, el model olsonia de l'acció col-lectiva resulta insatisfactori per explicar la pro-

col·lectives orientades a la millora ambiental. A partir d'aquest nucli de propostes normatives és

tecció ambiental. Els autors van aplicar el model d'altruisme de Schwartz, -segons el qual el

possible interpretar les seves posicions, com orienten les seves própiEis accions, o com avaluen les

comportament esta influil perles normes socials,, les normes personals i la percepció de con-

delS altres. Al meu entendre, la primera d'aquestes idees centrals, i potser una de les més impar,

seqüéncies- en el cas de la minimitzadó de residus tó.xiCs. Els seus resultats confirmaren que:

tants, és la idea de la interdependenda entre la societat humana i el seu entorn natural, que nega
la visió dominant o subjugada de la natura respecte l'home i la substitueix per una relació de
necessaria ·complementarietati simbiosi; la segona és l'obligació moral de conservar les diferents
formes de vida existents, o més concretqment, mantenir la div(!rsitat biológica (un plantejament

..

que su posa segons l'ecologia profunda un 'igualitarisme biosféric'); i en tercer lloc; hi ha la qües-

'Per exemple, la idea d'interdependencia o simbiosi de l'home amb especies com els insectes permet oposar-se a l'ús
indiscriminat de pesticides; la importancia de la diversitat biológica es posa .de manifest en processos de regeneració
genética de les collites, perla qual cosa constitueix un argument indiscutible perla preservació d'ecosistemes altament
diversos o perla lluita contra diverses fonts de contaminació; i l'acceptació d'un món amb recursos finits justifica, entre
altres, les accions per la recerca d'energies alternatives· o d'estalvi eriergetic .
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'el suport perla protecció ambiental té una dimensió moral (... ).El concepte

en materia de medí ambient i sostenibilitat. La parti<;ipació és expressió de l'estructura del

d'activació moral pot ajudar a explicar com grups polítics sense interessos

poder i de la desigualtat ¡¡ixí com de la cultura política existent en cada context social.

comuns clars o tangibles es poden organitzar malgrat 'els problemes de l'acció col-lectiva"' (Paul. C. Stern et al. 1986, p.218-219).

Ja en una referencia del socióleg David L. Sills de 1968 es remarcava que la pertinen¡;a a associacions voluntaries variava en funció de l'estatus socioeconómic de l'individu i del seu lloc

Malauradament pero, disposar d'un codi etic no significa que les forces socials i económiques

de residencia. En general, als Estats Units els nivells d'afiliació i col·laboració tendien a ser

que condicionen la vida quotidiana del públic i limiten la seva participació pública, puguin

superiors entre els .residents urbans i amb nivell cultural o ·económic mig o alt, la qual cosa

ser superades facilment. Aquest és el cas d'un bon nombre de problemes ambientals d'escala

contrastava amb els residents rurals o de nivell cultural o económic baix. Sills 1nterpretava

global, on el fet que determinats col·lectius disposin d'una moral ecológica no sembla ser

aquestes diferencies tot dient que la participació del públic en els afers col·lectius no és

suficient per solucionar-los. Aquesta fou l'opinió de W.H.Linder, director general de la World

altra cosa que una forma d'interacció social. Aquells a qui la seva posició els deprivava d'un

Wide Fund for Nature i un dels principals promotors del Global Forum de la Conferencia de

ampli contacte o notable presencia públiques, inevitablement participaven molt menys en les

Rio. En unes paraules pronunciades a Barcelona el1994 (conferencies 'una sola terra'), Linder

entitats cíviques. Els segments socials més desfavorits o menys integrats generalment apa-

afirma que els valors no són suficients per l'acció global, ja que calen recursos, i sobretot,

reixien amb uns nivells més baixos d'afiliació a la majaría d'associacions voluntaries, com era

poder. Un poder que en les societats democratiques requereix de la participació i del suport

el cas de les dones o els immigrants. Treballs posteriors han observat també que la socialit-

d'amplis sectors de la població. Esbrinar quins són els col·lectius que participen o no parti-

zació dintre dels diferents contextos culturals, religiosos o familiars, també incideixen de

cipen en la protecció ambiental i quina és la seva posició social ens ajudara a coneixer l'a-

forma substancial en les disposicions a intervenir en els assumptes públics. Per exemple, s'ha

bast i les limitacions de l'acció ambiental. Com he afirmat, l'acció, no solament depen de la

detectat un majar nivell de participació o diferents preferencies per determinats canals de

percepció de la racionalitat de l'acció -vers els interessos o vers els valors- sinó sobretot,

pressió per part dels protestants a diferencia dels católics, dels jueus enfront dels protes-

dels recursos disponibles pels individus actius en relació a la posició on es traben dins del

tants, o dels individus amb fills enfront dels qui no en tenen (D.L.Sills, 1968, S.Verba i
N.H.Nie, 1972).

conjunt de la resta de ['estructura social.

Les relacions existents entre participació i estratificació social van ser analitzades de mane-

Recursos i posició social

ra detallada en l'estudi La Participació a America de S. Verba i N. H. Nie (1972). En aquest
ampli treball, es classificava la ciutadania dels Estats Units en sis categories, en funció no

La participació, dones, no és solament una qüestió de percepció, d'interes o de moral sinó

solament de la quantitat d'activitat pública que portaven a terme, sinó tamb~ en base a les

sobretot de capacitat. La posició que cadascú ocupa dins de l'estratificació social constitueix

formes de participació adoptades o preferides. En un extremes col·locaven els completament

un dels condicionants més importants que ens explica les diferencies que es registren en la

activistes, un grup reduil format per aquelles persones amb malta iniciativa i que encap¡;ala-

implicació pública dels ciutadans, no sols en qüestions de caire general, sinó particularment

ven propostes ciutadanes tant a través dels canals electorals com dels no electorals. En l'al-
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tre pol es situaven els totalment inactius o apatics, individus sense cap mena d'interes o sen-

dre un tema en concret, sinó a canviar la generalitat dels procediments económics i legisla-

timent de competencia política. Entremig, hom podia distingir altres quatre classes de parti-

tius vigents. L'activista cívic se situaria a mig camí entre aquests dos extrems, on tant els

cipants. Els especialistes votants, que l'únic que feien era votar i prou; els participants parro-

components altruistes i egoistes expliquen la seva participació.

quials o restringits, que si bé mostraven

for~a

iniciativa solament intervenien per assolir fites

concretes a través de contactes personals, sempre i quan aquesta intervenció no fas conflic-

Per tant, la participació voluntaria esta estretament relacionada amb l'estratificació i la desi-

tiva ni afectés les seves vides personals; els comunitaris, que mostraven un ventall més ampli

gualtat socials. Aixó ha estat motiu, freqüentment, de crítica als moviments ambienalistes,

d'objectius i d'estrategies participatives, amb més iniciativa i contactes pero que evitaven

que han estat descrits com moviments de classes mitjanes. Aquest va ser el cas de la des-

embrancar-se en campanyes electorals; i per últim, els partícips de campanyes.,

for~a

actius,

cripció de la 'Campaign for Nuclear Disarmament' feta per F. Parkin com un moviment 'radical

fins i tot en situácicins conflictives. Els autors confirmaren la hipótesi que la desigualtat en

de classe mitjana' (F. Parkin, 1968; S. Cotgrove & A. Duff, 1982). Aixó no obstant, descriure

la posició social dels individus era l'element clau que explicava no solament les diferencies

els col-lectius de defensa del medi ambient d'aquest mode és insuficient i ,poc informatiu.

quantitatives en la participació sinó també les qualitatives. En general, els més actius pro-

Com noten .Cotgroite i Duff {1982), no tata la classe mitjana -o el seu estrat més jove- par-

venien de sectors amb estatus socioeconómics superiors. A més, el contrast entre el perfil

ticipa en els grups ecologistes ni tots els grups ho fan en la mateixa mesura. De fet, ja algu-

social dels participants actius i la resta de població no activa

~ra

tan evident que fins i tot

nes investigacions antigues com la de M. Mann {1966), mostraren que la proporció de per-

escindia les percepcions sobre la importancia de determinats problemes socials que uns man-

sones de classe mitjana que realment intervé en els assumptes públics no deixa de ser mino-

tenien respecte els altres. Eren notóries les diferencies i la manca de correspondencia entre

ritaria. Les classes mitjanes tendeixen a estar més incorporades al status qua i per tant tenen

les preferencies del públic i les dels líders, mostrant-se aquests últims més conservadors i

més a perdre que altres sectors de la societat, la qual cosa significa que estan menys dispo-

menys preocupats per qüestions relacionades amb la desigualtat

económica~

els serveis

sades a realitzar modificacions substancials en les institucions polítiques o económiques exis-

socials o la discrimininació racial. Aquest biaix es produi"a tant dintre de les formacions amb

tents. A més, donada la seva posició suficientment benestant, és més possible que tinguin

una ideología o una posició més conservadores com en les més progressistes, la qual cosa

més pOssibilitats 'd'escapar' enlloc de 'lluitar' a problemes ambientals que els afecten perso-

s'explicava pel peculiar origen social mig-alt dels membres actius, similar en ambdues

nalment (v.L. Martell, 1994, p.192; A. Schnaiberg et al. 1998). Aixó pot significar no sola-

tendencies. En suma, la desigualtat social no solament era un element clau que explicava les

ment que tinguin menys intenció per participar en aquests assumptes, sinó que a més, tin-

diferencies jerarquiques en la participació cívica sinó també les divergencies de criteris d'ac-

guin menys motius per mobilitzar-se col·lectivament.

tuació i les preferencies pels objectius a assolir.
No obstant, sí que existeixen algunes relacions entre la posició i la disponibilitat a actuar en
De forma similar, al classic llibre Ambientalisme Timothy O'Riordan {1976, p.253-254) classi-

temes de medí ambient i sostenibilitat. S. Cotgrove {1982) observa que els grups ecologis-

fica els actors en qüestions de medi ambient en tres tipus ideals, a saber, l'egoista, l'ideoló-

tes més radicals a Gran Bretanya es composaven de persones amb ocupacions que general-

gic i el cívic. La participació per raons egoistes i privades és episódica, mentre que les accions

ment se situaven fora de la competencia de mercat o de l'economia productiva. En concret,
consistieri d'individus~

..

de ['activista motivat per raons més ideológiques o morals no van dírigides únicament a resol-

..
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titllat d'aquesta forma (Maass, 1968). Les demandes dels grups ecologistes han estat inter-

fora del mercat, i amb ingressos més elevats que la mitjana del públic' (S.

pretades com a perills a les polítiques de creixement o com unes peticions que sols concer-

Cotgrove,1982, p.135).

neixen a classes altes o ociases, poc preocupades pels problemes de les classes marginades.
En aquest sentit, D. E. Morrison i R. E. Dunlap (1986) detectaren tres menes d'acusacions que

Altres autors han interpretat que solament els membres' actius d'aquestes organitzacions són

s'han fet en contra dels moviments ecologistes en relació al seu elitisme. La primera es refe-

els que provenen d'un estrat social diferenciat. Fent ús de la terminología classica de Goulder,

reix a la seva composició social privilegiada; la segona és de caire ideologic, interpretant que

s'ha considerat que els activistes en materia ·ambiental constitueixen predominantment per-

les seves demandes no consideren els costos socials de la protecció ambiental i només bene-

sones que formen part de les 'classes humanístiques' (humanistic intellectuals)- en contrapo-

ficien els ambientalistes; i la tercera, en relació a l'impacte social sobre la distribució d'ct-

sició a aquelles 'classes tecniques' (technical intelligensia) , (Eckerley, 1989; 1992).

quests costos i beneficis. Els autors consideren que encara que l'estatus social dels seus mem-

Un dels trets forc;a distintius de la composició dels grups ambientalistes, apart de la com-

classe alta. No sols aixo, sinó que precisament moltes de les seves demandes afecten pro-

prensible participació dels 'usuaris' de béns de medí ambienf o dels 'afectats' pels problemes

motors de projectes que provenen d'estrats socioeconomics elevats. A més, les reivindicacions

ambientals, és la considerable intervenció de persones vinculades al món universitari. Bona

ecologistes han permes la mi llora de la qualitat ambiental en situacions laborals i zones resi-

part dels projectes de conserva ció han estat iniciats o propÓsats per estudiosos de les cien-

dencials de dasses treballadores. Per a ells, és molt difícil acceptar aquestes critiques tar

cíes naturals i alguns d'humanitats, i a la vegada, la realització de projectes conservacionis-

amplíes sense abans haver considerat les situacions concretes i haver aplicat metodes d'ava-

tes ha estimulat noves recerces científiques i noves reivindicacions. Aixo contrasta amb una

luació d'impactes nets a llarg termini, que en el moment present no estan encara desenvolu-

tendencia a relacionar els grups ecologistes amb una certa visió escéptica en contra de la

pats. És cert que algunes formacions ambientalistes tenen trets més classistes que altres,

ciencia i la tecnología per abordar els problemes de medí ambient. El cert, pero, és que han

especialment en relació al seu nivell educatiu, pero aixo no significa que tots es correspon-

estat els mateixoscientífics els -que han jugat un paper decisiu en el descobriment de pro-

guin a aquesta descripció. Per aixo, O'Riordan fa pales (1976, p.257) que els diferents ambits

blemes, en les activitats de denúncia, i en les accions concretes' de defensa ambiental (v. J. ,

en que es ptantegen els problemes ambientals també condicionen la composició i el nombre

Hannigan, 1995).

d'individus que entren en les negociacions. En general, com més global és el focus d'atenció

El carácter 'elitista' de les organitzacions ambientalistes, ha estat objecte·d'extensos atacs,

tes, i dels professionals; i a l'inrevés, la base de la participació és molt més amplia en els

tant per la posició social relativament selecta dels seus membres com pels efectes que les

assumptes més locals o regionals. En aquest sentit, N. Freunderberg (1984, 1992) ha obser-

seves reivindicacions poden tenir sobre la distribució i el creixement economic. Aquest debat

vat _que als Estats Units els grups ambientalistes locals estaven composats per una base social

bres en termes mitjans és superior a la-resta de la població, pocs activistes pertanyen a la

dels problemes plantejats, major _és el protagonisme de les elits polítiques, dels especia lis-

és antic ja va apareixer considerablement a finals dels seixanta en rélació al moviment con-

molt més amplia -tant en relació a la classe, la rac;a, o la categoría ocupacional- que les

servacionista america (J . Harry, et al. 1969) on la predominanc;a d'investigadors i d'especia-

d'ambit federal, forma des predominantment per persones blanques de classe mitjana.

..

_listes va ser un dels motius principals pels quals el moviment perla defensa de la natura fos

..

La formació de ,l'acció ambiental

La formació de l'acció ambiental

-

Pero al mateix tem ps, també hi ha un bon nombre de treballs que confirmen la idea que el

constitueix un determinant basic per facilitar o impedir l'execució de racció ambiental i deci-

recolzament públic i l'inten!s per la protecció ambiental no és exclusiu d'una classe en par-

dir el seu resultat. Per aixó, és important coneixer si el conjunt de la població comparteix les

ticular ja que actualment aquest suport és un tret característic general de les societats indus-

creences i esta d'acord amb els valors dels grups ecologistes, detectant quins són els sectors

trials o postindustrials contemporanies (P. Lowe i J. Goyder, 1984). A més varis estudis han

més favorables, i ponderant si aquesta posició és majoritaria o residual. És evident que les

demostrat que la composició interna de les associacions ambientalistes no difereix de la que

demandes i propostes d'aquests col·lectius no tindran una materialització efectiva en tant que

existeix a d'altres associacions voluntaries (Van Liere i Dunlap, 1980; Morrison i Dunlap,

els interessos i valors ambientalistes no siguin simplement patrimoni de sectors periférics a ['es-

1986). Aixó no obstant, des de mitjans dels anys setanta diversos autors han detectat que

tructura social sinó que formin part d'amplis estrats de la societat i en particular, d'aquells que

certes subpoblacions del públic eren més sensibles a estar preocupades pels problemes de

ocupen posicions predominants o disposen de la capacitat de mobilitzar majors recursos. I és

medi ambielit. En la classica revisió de vint-i-un estudis sobre percepció ambiental, K. D. Van

· precisament en la cultura i en ['estructura social, política i económica de cada context particu-

Liere i R. E. Dunlap (1980) demostraren que els individus més preocupats per aquestes qües-

lar on es traben tots aquests elements que condicionen, en darrer terme, l'acció ambiental.

tions tendien a ser 'adults-joves', amb majar formació, votants demócrates, arrib tendéncies
liberals, de zones urbanes, i amb ocupacions fora del sector primari. En una altra revisió,
Frederick.Buttel (1987) comenta que algunes variables demografiques, com l'educació o l'e-

Estructura social, política, i economica

dat, o en menor mesura, el lloc de residencia, eren predictors de la preocupació ambiental,
pero que segons ell, el millar predictor el constituYa la ideología política, essent el campo-,

En darrer terme, les possibilitats dels individus d'actu¡;¡r interessadament o normativament amb la

nent de liberalisme el més correlacionat amb ·preocupació ambiental. Treballs posteriors

finalitat de protegir el medí ambient o millorar la sostenibilitat esta afectada per restructura

(R.E.Jones & R. E. Dunlap, 1992) corroboren els resultats obtinguts per Van Liere i Dunlap

económica, política, social i cultural on es desenvolupa' la seva voluntat. Els elements que confi-

(1980) i argüeixen que les bases socials de la preocupació ambiental no havien variat,

guren rorganització social condicionen no solament els mitjans que hom disposa per assolir els

almenys als Estats Units, al llarg de les dues decades.

seus objectius sinó també la propia definició d'aquests objectius. En les següents línies argumento
que una efectiva acció i participació en qüestions de medi ambient i sostenibilitat hauria d'ésser

La crítica de rambientalisme com un moviment elitista o selecte, no sembla tenir massa fona-

més factible en aquells contextos que disposen d'unes institucions polítiques plenament demacra-

ment. Les caracteristiques socials d'aquests col·lectius no es distingeixen notóriament d'altres

tiques, d'unes.percepcions, creences i valors ambientals ampliament compartits per sectors majo-

grups de pressió, i a més, ben sovint ai::tuen i ocupen posicions marginals dintre de l'organit-

ritaris de la població, i d'una organització económiCa que integri els principis de conservació de

zació social, económica i política actual. Nogensmenys, les poblacions que participen en la

recursos; i que avalui' adequadament i equitativament els costos i beneficis ambientals.

defensa del medí ambient i la sostenibilitat no són necessariament les mateixes que simplement en mostren una preocupació o suport, i en general, les segones són molt més amplíes que

Així, el marge per poder modificar aquestes fortes tendéncies estructurals a través de l'acció

les primeres. Com he·apuntat més amunt, molts dels valors o interessos socials no arriben mai

ambiental esta condicionat per l'organització económica, política, social de cada societat. En

a materialitzar-se en accions col ·lectives concretes, pero la seva acceptació per part del públic

relació a rorganització política, rexisténcia de canals de participació democratics adequats

..
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pot facilitar el sorgiment d'estrategies proteccionistes efectives i sostenibles. No són pocs els

En relació als aspectes economics de ['estructura social, dos dels trets més distintius de l'or-

autors que comenten que la desastros¡1 situadó ambiental que s'ha detectat a alguns pai'sos

ganització d'interessos eéonomics en les societats industrialitzades contemporanies són el

de l'Europa de rEst es deu en bona mesura a l~ manca d'unes condicions polítiques i d'unes

mercat i les corporacions. A la vegada, aquests trets estructurals tenen notables implicacions

institucions socials que estimulessin la participació pública o ['emergencia de moviments

culturals, que tal i com indicava Stephen Cotgrove (1982), suposa elevar com a valor central

socials

capa~os

de fiscalitzar les actuacions ambientalment més negatives. Malgrat tot aixo

i prioritari-d'orientació de la política actual créixer economicament. El creixement economic

no vol dir que tates les societats. democratiques d'occident tinguin uns nivells de partipació

avaluat de manera crematística ja no constitueix un mitja per l'assoliment d'altres objectius,

pública elevats o similars (v. J.E.Curtis et al., 1992).

com el de la redistribució de riquesa o la mateixa sostenibilitat sinó que ha acabat convertint-se en un fi en si mateix; i ['estrategia adoptada gairebé per la majaría de les economies

La cultura política del país, els sentiments de competencia política dels ciutadans, o de les idees

occidentals per garantir aquest creixement tant a nivell local com internacional és la

que mantenen sobre la fundó de l'estat són elements que també condicionen encara que no deter-

col·laboració de les ccirporácions economiques amb les polítiques. En condicions de partid-

minen l'.ácció ambiental final dels individus. En el classic llibre de G.A. Almond i S. Verba La cul-

pació cívica débil, les corporacions decideixeh estructuralment i interessadament la forma que

tura cívica es mostrava com el desenvolupament d'una cultura 'cívica' en determinarles societats

la societat s'intEÚrelacionara amb el seu entorn, sigui a través d'un determinat sistema de

era el factor que confería a rindividu la

confian~a

necessaria en les institucions i en els mecanis-

transport incrementant les possibilitats per consumir majcirs recursos naturals, o donant

mes polítics per la seva intervenció pública. Es defensava que pa1sos amb diferents 'cultures poli-

noves '.sortides' insostenibles per 'escapar' individualment i temporalment a ['impacte dels

tiques' derivaven també en diferents estils i graus de participació política. Una cultura 'parroquial'

problemes ambientals globals i locals.

solament s'orientaria a assumptes locals; una cultura 'de súbdit' es caracteritzaria per estar formada per individus plenament conscients del sistema polític peró que no hi prenen part activa,

Per tant sembla ben plausible afirmar que l'acció ambiental definida com acció conscient;

donat que amb prou feines hi traben sentit en fer-ho; i finalment, una culturá 'política participant'

global i responsablesigui més factible en aquells contextos on la democracia, la participació
Le~

disposaria de ciutadans amb un elevat coneixement dels mecanismes de presa de decisions poli-

forta i la lliure possibilitat de crítica reflexiva hi són més presents.

tiques i a més, un alt nivell d'activitat cívica. La socialització de rindividu dintre d'aquestes diver-

cions empíriques realitzades apunten que la majaría del públic de les societats industrials o

ses cultures en la forma que la persona pogués participar activament en els diversos cercles socials

postindustrials adopten progressivament un nou sistema de creences i valors de caire més

alllarg de la seva vida -familia, treball, relacions socials- era el determinant clau a l'hora d'apor-

ecologic o sostenible. Pero en canvi, la multiplicació de problemes ambientals a tots els

tar-li un sentiment de competencia ·política i de

confian~a

diverses investiga-

i

suficient en les institucions. la parti-

nivells, 111algrat que ha comportat notables respostes en els interessos individuals, els valors,

cipació .dels individus en les associacions voluntaries i en les demandes polítiques s'explicava pre-

i la cultura, de moment no sembla haver modificat encara de manera substancial la base

cisament per rexistencia d'aquesta percepció de competencia política, tot i que, de nou, aquest
sentiment també depenia, dintre de cada cultura, de la posició social de rindividu: aquells amb
un estatus socioeconomic majar, nivells d'educació superior, o simplement homes, mostraven un

..

sentiment de competencia política més elevat (G. A. Almcind i S. Verba, 1989,(1963))'.

5 Idees similars i molt populars aquests dies sorgeixen sota els. encap,alaments i projectes de 'capacitació' ambiental
o 'empowerment', tot i que aquest concepte comporta, a més del sentiment de contribució, la disponibilitat efectiva de
recursos per part dels actors o col·lectius potencialment participants (v. J. Dirkby, et aL 1996; també M. Holdgate,
1996).

..
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económica i l'organització política de.l'estructura social, que condiciona finalment la materialització d'accions socials concretes. Tal i com indicava la revisió feta per Craig R. Humphrey
i Frederick R.Buttel (1982), la majoria dels sociólegs ambientals reconeixen que:
"les característiques organitzatives de la societat industrial que han
donat lloc a la 'crisi' ambiental han romas practicament intactes. (... )
Els sistemes socials tendeixen a persistir o romandre estructuralment
sense canvis malgrat dels 'senyals contraris' enviats pel propi medi
ambient" (p.13)
En una estructura social no sostenible, les decisions.individuals tindran moltes dificultats.per
ser sostenibles. Si els centres de poder on es resalen les actuacions polítiques i económiqúes
potencien infraestructures, patrons de consum, o estils de vida insostenibles i nocius, el més
'racional' és que els individus adaptin les seves accions quotidianes a la seva situació de la
mateixa manera.

..

2.Algunes formes
d'acdó i partidpadó
ambientals

ció ...

2.1. l'ACCIÓ DE LES ASSOCIACIONS AMBIENTALISTES VOLUNTARIES

A. Dobson, 1990), si bé no menys criticada (Martínez Alier, 1992, cáp.VI). Es tracta -d'aquella tipologia que distingeix dins del conjunt movimient ambientalista les dues orientacions

Les condicions estructurals que limiten les accions ambientals quotidianes dels individus no

representarles pels 1Jartits ecologistes per una banda, i els grups conservacionistes per l'al-

só1.1 inamovibles. Un bon exemple dels canvis en ['estructura social ens l'aporta l'analisi de les

tra. Ecologisme.i conservacionisme sovint són vists com posicions oposades encara que a la

múltiples accions que realitzen, tant a nivell internacional com local, les associacions ambien-

practica les diferencies són més ideológiques que estratégiques, ja que els canals i el marge

talistes voluntaries. De fet, hom pot afirmar que alguns d'aquests grups han estat en moltes

en qué els diversos grUps desenvolupen les seves activitats no difereixen excessivament.

ocasions no solament els primers sinó també els únics agents socials que substancialment han

Entenc que el terme 'ambieritalis¡ne' indou amdues tendéncies, per la qual cosa, el conser-

intervingut en la modificació i redre<;ament d'aquelles rutines institucionals, d'interessos orga-

itacionisme cívic i l'ecologisme polític no són dues posicions excloents sinó complementaries.

nitzats, valors i pressupósits culturals més insostenibles. Les organitzacions voluntaries de

La seva interrelació és visible, per exemple, en el fet que molt sovint els membres d'associa-

medi ambient pressionen de manera diversa per a mi llorar la sostenibilitat dels diferents ele-

cions wnservacionistes prenen part de les accions dels partits ecologistes i a l'inrevés; En

ments de ['estructura social. El seu impacte sobre el conjunt de la situació ecológica i social

realitat, aquesta distinció conceptual que subidiveix l'ambientalisme en conservacionisme i

en alguns casos ha estat exagerat. mentre que en d'altres ha estat menyspreat. Per aquest

ecologisme simplement constitueix un instrument heurístic que no ' podem provar en forma

motiu, he

cre~ut

convenient analitzar alguns exemples de l'evolució, formes i estratégies adop-

tarles per aquestes entitats i avaluar, encara que de manera breu, el seu impacte tant sobre

pura pero que serveix per a la descripció i l'examen de les diferents visions, expressions i
estratégies d'aquests éol-lectius.

['estructura social com sobre la millora del medi ambient i la sostenibilitat.
Els següents tres apartats es dediquen, primer, a l'analisi de les associacions conservacionisEl terme associació voluntaria fa referencia a un ampli ventall d'organitzacions sovint molt

tes a Gran Bretanya i als Estats Units, segon, a aportar una interpretació dels partits ecolo-

diverses tant en els seus objectius com en les seves estratégies i recursos. Pera David L. Sills

gistes europeus, i tercer, a descriure la situació d'aquests dos tipus de formacions ambienta-

(1968) les organitzacions vo(untaries inclouen els partits polítics, els grups d'interés especí-

listes a Espanya. El propósit final és, entre d'altres, poder aportar alguna reflexió que permeti

fic -económic o laboral-, i les associacions cíviques varies 'amb interessos altruistes o

avaluar .tant ['eficacia com l'equitat de les accions ambientals que aquestes organitzacion?

filantrópics. En

~l

seu criteri, per a poder parlar d'associacions voluntaries cal que aquestes

porten a terme en el present.

entitats compleixin tres requisits. En primer lloc, cal que els seus membres persegueixin un
interés comú; segon, l'afiliació ha de fer-se en condicions de plena llibertat; i tercer, c'al que
es tracti d'una organització independent de l'aparell de l'estat. Bo,na part de les organitza-

Les associacions conservacionistes anglosaxones. Evoluci6 i estrategies

cions ambientalistes compleixen aquestes condicions, si bé la tercera és la més discutible.
L'expansió del moviment conservacionista anglosaxó es remunta a la segona meitat del segle
Les següents línies analitzaran els processos derivats del desenvolupament de les- associa-

passat, amb la formació de múltiples associacions de protecció dels ocells i dels espais natu-

cions ambientalistes fent ús d'una classificació ampliament utilitzada (A. Schnaiberg; 1980;

rals a Gran Bretanya (com l'Association for the Protection of British Birds de 1870 o els
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National Trust de 1895) i als Estats Units (amb l'Audubon Society de 1886, o el Sierra Club de

recollides ampliament de nóu .per

1892), la creació de 'l'invent america' dels pares nacionals de Yosemite el 1864 i Yellowstone

blemes globals -com l'escalfament de la terra, o la perdua de biodiversitat i de manera crei-

el 1872, o la creixent influencia i popularització de publicacions com el Man and Nature de

xent la

George Perking Marsh. Sovint aquest moviment s'ha interpretat com una reacció victoriana o

unes reinvindacions substituYssin les. altres, peró sí que les diverses organitzacions aug-

romantica als efectes no desitjáts delliberalisme economic, que criticava les nociom de pro-

mentaven i diversificaven els seus interessos a mesura que tainbé eren més conscients de

grés i de racionalitat, i q¡.¡e defensava els valors tradicionals (P. Lowe & J. Goyder, 1983; K.

les especificitats i de les interrelacions dels problemes de medí ambient. tanmateix peró,

Thomas, 1983).

cal reconeixer que els criteris utilitzats en les seves reivindicacions no eren únicament els

conserv~ció

grups i a l'actualitat, la consideració de varis pro-

del sól- ca meneen a rebre una majar atenció. Aixó no significava que ,._

deriv.ats dd'aplicació de coneixements de les ciencies naturals, sinó que sobretot tenien un
Aixó no obstant, éls grups de defensa del medí ambient anglosaxons ~orgits a partir de finals ·

gran coritingut de caracter moral, polític o _estetic. I com argüeixen alguns autOFs (D.

dels anys seixanta marquen un canvi qualitatiu molt important respecte les organitzacions

Worster, 1977), els coneixements i conceptes d'aquestes ciencies s'han utilitzat per justifi-

conservacionistes anteriors. La tiovetat del moviment d'aquelles no es deu únicament als

car uns valors morals que e·n realitat no deriven d'elles necessariament.

canvis ocorreguts en els valors o en ['estructura ocupacional de les societats sinó també al
fet evident que els problemes reals apareguts i observats també eren nous. Per aquest motiu,

Des de 1960 a 1990 el creixement de les órganitzacions federals conservacionistes nordame-

en part, les noves associacions foren una reacció a la incapacitat de les velles organitza-

ricanes en les darreres tres decades fou enorme. Dues de les associacions més importants als

cions per tractar la nova situació. Per exemple, als Estat Unit~, com a molts altres paYsos

EUA, El Sierra Club i la National Audubon Society van passar dels 15.000 i 32.000 afiliats el

occidentals, es va anar observant alllarg de la década dels vuitanta un canvi d'actituds dels

1960 als 560.000 i 600.000 afiliats• el 1990, respectivament. Per altra banda, les dues asso-

grups i dels simpatitzants de les reivindicacions conservacionistes. Progressivament, s'ana-

ciacions més. nombrases, la National Wildlife Federation (NWF) i el Greenpeace-USA l'any 1990

ven abandonant aquelles posicions més privarles i personals i s'avan~ava cap a altres més

assoliren els 2.300.000 i els 975.000 socis, respectivament (R. C. Mitchels et al., 1991; a

centrarles en les estrategies de poder, a la vegada que s'anaven incorporant una considera"

finals dels noranta, la NWF girava a l'entorn dels 4.500.000 membres). Cal recordar pero, que

ble varietat de noves problematiques ambientals. Una majar intervenció de científics en

el nombre d'afiliats no és un bon indicador del poder, de la voluntat, i de la capacitat real

aquestes organitzacions també va contribuir al descobriment i a una nova percepció gene-

d'intervenéió en la política ambiental d'un país ja que per exemple, la National Wildlife

ral dels problemes de medí ambient per part d'amplis sectors de la població. Els nous acti-

Federation, es caracteritza per no ser gaire activa en la política proteccionista i pressiona per

vistes-experts acabaren per demostrar al públic que ara· s'enfrontava a uns problemes molt

estendre les oportunitats de

més subtils, sovint amb efectes posposats, o no necessariament relacionats amb un lloc, una

i F. R. Buttel, 1982, p. 128).

ca~a

'

'

i de pesca (segons W. A. Rosenbaum, cf. a C. R...Humphrey

classe social o especie natural específics (R.C.Mitchell, 1992). Així als Estats. Units es va
experimentar un can vi en els principals temes que centraven l'atenció dels grups eco logis-

De considerable importancia ha estat el moviment per la millora de la salubritat a les comu-

tes. A principis dels setanta, la sobrepoblació i els problemes de contáminació tingueren un

nitats locals americanes. Els incidents originats el 1978 a partir de les filtracions de produc-

gran ressó. Immediatament després, les qüestions. relacionarles amb l'energia nuclear foren

tes químics a les cases edificarles damunt l'abandonat Lave Ca.nal (prop de les cataractes del

..
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Niagra) enceta el conjunt de protestes del fenomen que després seria anomenat com NIMBY

estat en funció, evidentment, dels objectius específics de l'entitat, dels seus recursos i

('Not in my Back Yard; 'No a la meva parcel-la'). Aquest moviment social es caracteritza per

tamany. I altrament de la capacitat d'articular certs patrons organitzatius hi ha depes la pos-

estar format per unes associacions d'interessos principalment locals i reactius. Consisteixen

terior determinació de nous objectius, la majar disponibilitat de recursos, o el propi creixe-

en unes agrupacions amb objectius específics, orientacions polítiques molt limitades, i sovint

ment de l'entitat. Així, les activitats i estrategies d'aquests grups de pressió es poden clas-

criticades pel fet que no els interessa la resolució de problemes similars en altres llocs.

sificar en quatre grans grups, que sovint es corresponien a diverses arees de gestió interna

Segons Freundenberg (1992), aquests grups ja no s'oposen únicament a la instal·lació d'ins-

ben distintives. En concret, les actuacions de caracter económic incloi'en el conjunt d'accions

fraestructures indesitjables en el seu propi entorn particular sinó que ara l'oposició és molt

dirigides a mi llorar el finam;ament de l'associació; les negociacions estrictament polítiques

més extensa. Per aquest autor, el moviment NIMBY als Estat Units s'ha anat transformant en

estaven orientades a influir les decisions principals i contactar els actcirs principals que inter-

un moviment NIABY ('Not in Anybody's Yard; 'No a la parcel·la de ningú').

venen en la gestió del medí ambient; les actuacions legals tenien l'objecte de modificar la
legislació vigent. passar-ne denova, o assegurar-ne el seu compliment; i per últim, les acti-

La preocupació per part del públic america pels problemes de medí ambient tingüé un punt

vitats de caracter més social, cultural i educatiu tenien la finalitat d'estendre i mantenir el

atgid a principis dels setanta arran del 'Dia de la Terra'. Posteriorment. els sociólegs Dunlap i

suport tant del públic com dels mateixos afiliats, intensificar les relacions amb altres grups,

Dillman (1976) demostraren que el moviment ecologista malgrat el seu gran auge a partir

o invertir recursos en el creixement potencial de l'associació. En la majaría dels grups les

dels vuitanta comenc;a a declinar, opinió que no fou compartida per Mitchels {1979) que

diverses estrategies són seguides simultaniament, si bé algunes organitzacions s'especialit-

defensava que el moviment seguía comptant amb el suport d'amplis sectors de la població.

zen en una sola tasca en particular. Aquest és el cas, als EUA, del Natural Resources Dejense

En els anys vuitanta, el període conservador de Reagan basat en la desregulació va debilitar

Fund, que es concentra en els litigis i delictes de me di ambient i en l'assessorament legal, o

la implementació ambiental i va posar els moviments ecologistes en una situació més defen-

de l'Audubon Society que emfatitza els temes d'educació ambiental, d'interpretació i de con-

siva, amb menys alternatives i fent necessari un majar recurs als litigis judicials. No obstant.

servació a través de revistes i centres d'informació pels socis:

els atacs a les associacions ambientalistes per part de l'administració Reagan tingueren l'efecte inesperat d'estimular l'increment en el nombre de membres de gairebé tates aquestes

En primer lloc, l'objectiu lógic de les actuacions económiques era obtenir un increment de

organitzacions (R:C.Mitchell et al.1992). Tot plegat, a la vista de la creixent importancia d'a-

recursos financers que es traduís en un augment.del poder de pressió del grup. El financ;a-

quests grups en tots els ambits, certes corporacions antiambientalistes .i lligades a interes-

ment podía obtenir-se per via dels recursos propis de l'associació -a través de les quotes dels

sos económics molt específics van arribar a. crear i financ;ar les seves própies associacions

socis o de la venda de productes de promoció i d'informació- o fent ús de fonts alienes

'sense anim de lucre', com la 'Heritage Foundation', amb l'objecte de contrarestar les reivin-

-donacions empresarials o subvencions governamentals o privades. La tria d'unes sobre les

dicacions dels grups ambientalistes.

altres és un factor important que condicionava els objectius, l'autonomia i el creixement de
l'organització, peró en general les vies de financ;ament han estat diverses i utilitzades de

L'adópció de determinades estrategies per part de les associacions conservacionistes anglo-

manera conjunta ja que per sepan'lt eren insuficients. El financ;ament extern provinent d'or-

saxones ha condicionat la seva estructura, alhora que l'elecció de les activitats a realitzar ha

ganismes oficials o empreses no solament depenia de que aquestes entitats demostressin ser
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d'interes públic. L'obtenció de recursos aliens depenia de molts altres factors i, en especial,
de ['estructura interna i tamany de l'associació, del grau d'agressivitat en les reivindicacions
i estrategies, dels beneficis económics o polítics que esperen obtenir les corporacions
donants, i de la capacitat d'oferir informes comptables fiables. Primer, les majors subvencions
tendien a dirigir-se cap aquelles organitzacions grans, que disposaven d'estructures més centralitzades (p.ex.: fundacions), i que presentaven un lideratge ben visible. Segon, el radicalisme i el nivell de conflictivitat de l'organització també condicionava la seva esponsoritza-
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cas de la Ford Foundation en la formació del Natural Resource Defense Council, ['Enviran mental

Defense Fund o fins i tot el mateix Sierra Club. Als Estats Units, el creixement de les grans
associacions conservacionistes ha,estat possible en gran part gracies a les noves tecniques
d'afiliació per correu. Aquestes organitzacions han enviat grans quantitats d'impresos on, de
manera vistosa, s'emfatitza un problema ambiental en particular, se'n demana l'afiliació del
destinatari, 1 la contribució económica corresponent. Un cop afiliat, el nou membre rebia
informes anuals i peticions per noves col·laboracions (R. C. Mitchell et al, 1992).

ció, ja que els recursos financers de corporacions económiques o governamentals es canalitzaven majoritariament cap aquells grups amb objectius i estrategies més moderats. Tercer, la
probabilitat que les corporacions económiques col· Laboressin financerament amb Les associaci?ns ambientals augmer:Jtará si aquestes tenien l'oportunitat d'obtenir beneficis notables
en termes de 'neteja' d'imatge o de reforc;:ament de la quota mercat; i de forma similar, el
financ;:ament provinent de l'admininistració pot indirectament negociar-se a canvi de suport
a certes actuaciorís públiques o la moderació de demandes dels grups de pressió. Per últim,
respecte als aspectes comptables, la creixent complexitat que comporta la gestió de les entitats sense anim de lucre implica que la negociació i l'administració de subvencions externes
es fonamentés sobre un coneixement i analisi eficient de l'estat de comptes i nivells d'ingressos i despeses de l'associació .. En molts casos calia presentar auditories a fi de verificar
l'adequada destinació dels recursos públics, mostrar el detall de les diferents operacions realitzades, i indicar els responsables de gestionar-los.

Amb tot, l'atenció del públic pels problemes socials també esta subjecte a modes o cicles, on
La preocupació pel medi ambient no sembla haver estat una excepció (A. Downs, 1972), la qual
cosa també ha afectat les subvencions i els ajuts destinats a les organitzacions conservacionistes. A diferencia d'altres contextos com el cata la, en el conjunt d'organitzacions britaniques estudiades per Lowe i Goyder {1983, p. 41-46) la principal font de financiació eren les
quotes dels afiliats, seguit dels ingressos per operacions própies. Els ajuts governamentals
representaven la tercera via de financ;:ament i, ara, constitueixen una font relativament nova
en les associacions britaniques. En suma, la capacitat d'aconseguir i gestionar recursos financers a través de les diferents vies -internes o externes- ha estat un dels factors decisius pel
creixement i poder de pressió del grup. L'obtenció de financ;:ament suficient sovint ha com"
portat canvis en l'organització del grup, l'ádopció de majors compromisos instituciOnals i en
alguns casos, la reducció de La radicalitat de Les seves peticions. Amb tot, la moderació d'objectius i d'estrategies no ha estat un resultat inevitable de la major disponibilitat económica,

La victoria o acceptació d'alguna reivindicació ambientalista determinada ha tingut no solac
ment els efectes immediats de la protecció d'un espai, la racionalització en l'ús d'un recurs o
la salvació d'una especie natural en particular, sinó que també ha comportat uns efectes posi-

ja que l'elecció de Les distintes estrategies polítiques poden ser relativament independents de
Les económiques o fins i tot primar sobre les segones. Greenpeace per exemple, ha cercat La
indepencia económica mitjanc;:ant un fort suport económic dels seus socis.

tius sobre la credibilitat, la legitimació i el financ;:ament de l'organització, ja que ha pogut
assegurar que els seus esponsors i membres reafirmin la voluntat de continuar donant ajut
económic (J. C. Jenkins, 1987). t:esponsorització per part de grans fundacions va ser decisiva

..

en la creació o desenvolupament de noves associacions ambientalistes als EUA, com va ser el

Un segon grup d'accions realitzades per aquestes associacions ~onservacionistes anglosaxones
són les estrictament polítiques, dirigides a pressionar L'administració i les corporacions econó-

..

miques a través d'accions directes o contactes amb funcionaris, partits polítics o organismes
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independents. La col·laboració amb agencies governamentals, si bé no esta lliure de dificul-
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tenir la seva importancia, com ha estat per exemple, l'enfonsament de vaixells baleners per

tats, en general és convenient a l'hora d'obtenir o intercanviar la informació necessaria per

part de l'organització Sea Shepherd Society o l'enviament d'explosius a comerciants de pells

coneixer i preveure les actuacions dels diferents agents socials. En alguns casos, la col-labo-

britanics per part del grup Animal Liberation'. No obstant, i com assenyala J. C. Jenkings

ració amb les inst~ncies del govern pot donar lloc al clientelisme, en el sentit que les modifi-

(1987, p.308), l'existencia d'una facció radical en el si de les organitzacions voluntades que

cacions legislatives o la provisió d'informació es faci a canvi de suport, moderació de les

sigui més propícia a protestes di rectes és sovint un avantatge pel grup. De fet. l'estrategia que

demandes o guany en la legitimitat i la imatge públiques. La participació a través dels proce-

sembla donar uns resultats més avantatjosos a les associacions voluntaries és aquella que, per

diments polítics convencionals pot suposar un increment de la responsabilitat adquirida per

una part, suposa el manteniment de relacions properes a les institucions pero que per l'altra

part del grup, així com una disminució de la seva autonomía;

part i al mateix temps no deixa de realitzar accions de protesta relativament agressives.

A fi d'evitar uns compromisos polítics i administratius massa rígids, algunes associacions han

Així dones, la participació política per una part pot aportar uns beneficis al grup en termes

intentat cercar una participació informal que sempre és menys co.mpromesa i incómoda. No

de pressió i d'informació per orientar les activitats de l'organització. Pero per l'altra part, la

obstant pero, en moltes situacions, els grups conservacionistes eren enviats a participar en els

participació és sempre limitada i selectiva i suposa l'adquisició de compromisos i una certa

departaments incorrectes. Els ministeris o tonselleries més receptius i accessibles als grups

reestructuració de l'organització. En alguns casos, pero, com argüeix Murray Edelman (1977),

ecologistes se situaven precisament en la periferia dels principals centres de decisió ori es pla-

malauradament la intervenció política pot transformar-se en un joc simbolic i legitimador de

nifiquen l'evolució de la producció i de l'ordenació territorial (P. Lowe i J. Goyder, 1983; W. A.

les negociacions entre experts i burocracies corporatives, sense possibilitat de canvis subs-

Gamson, 1975, p.16-18). En alguns

ca~os

no deixa de ser irónic que quan els canals de parti-

cipació cívica han anat fortament en contra dels.interessos de corporacions económiques o de
la propia administració, ha estat la mateixa

a~ministració

tancials en la direcció de les polítiques públiques, per la qual cosa el darrer recurs de que
disposen les associacions cíviques és el de no participar.

qui ha canviat aquests procediments

o les agencies executives encárregades de portar-los a terme, a fi de fer-los menys favorables

Un tercer conjunt d'estrategies d'aquestes associacions voluntaries de medi ambienthan estat

a les associacions ambientalistes (aquest és el cas per exemple, dels canvis institucionals fets

les estrictament jurídiques, l'objecte de les quals és la modificació i creació de legisla ció, o

arran de l'oposició a la construcció i ampliació de carreteres a certes zones rurals del sud-oest

la pressió administrativa per garantir el compliment de la legislació ambiental vigent. La tra-

britanic a principis dels anys noranta}.

mitació i la presencia a judicis han jugat un paper decisiu d'inestimable valor en l'assoliment
de .les reivindacions ambientalistes, encara que l'estrategia d'acudir als tribunals ha consti-

Per altra banda, l'acció directa no convencional ha constituil una part relativameilt petita del
conjunt d'activitats polítiques realitzades perles associacions conservacionistes anglosaxones.
En la majoria dels casos no és acceptada i sovint és portada a terme solament per aquells grups
radicals amb menors pressupostos i nombre de socis, ja que en situacions extremes poden convertir-se en veritables actes de terrorisme. Els sabotatges écológics ci 'ecotatges' comencen a

--:·:-

'Aquesta associació va protagonitzar un episodi paradigmatic de les moltes contradiccions que hom pot enfrontar-se en
intentar conjuminar equitat i ['eficiencia de les accions ambientals. L'estiu de 1998 membres d'aquesta organització
assaltaren una granja de· visons americans i n'alliberaren uns sis mil al paratg.e natural angles del New Forest, la qual
cosa provoca un fort impacte negatiu sobre la vida salvatge d'aquell espai. Es tracta d'una ac~ió que pot entendre's com
equitativa des del punt de vista de defensa dels drets d'altres formes de vida no humanes, peró totalment ineficient des
de la perspectiva de la conservació de la biodiversitat, aspecte indefugible per avan~ar cap a la sostenibilitat.
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tuil per algunes d'aquestes associacions una opció poc utilitzada. La majoria de les solucions

Per últim, la quarta classe d'estrategies es dirigien a incrementar el coneixement, el suport o

s'han cercat més aviat per via administrativa que penal. Als Estats Units, l'activitat jurídica

la consciencia ambientalista, tant del públic en general com dels mateixos afiliats. En aquest

ha pres un paper molt destacat en la defensa del medi ambient. En relació als .litigis, el grup

camp, l'ús i el cóntacte amb els mitjans de comunicació era fonamental, i algunes associa-

america més actiu alllarg de. la decada dels setanta vá ser el Sierra Club, seguit del Natural

cions van fer dels recursos comunicatius de masses la principal tactica a seguir. De fet, el

Resources Defense Council i de l'Environmental Defense Fund. El Sierra Club, per exemple, porta

reconeixement de l'interes públic de les causes que defensen aquestes organitzacions pot

a terme casos molt diversos que anaven des de l'oposició a la construcció d'autopistes o

arribar a ser fins i tot més important pel grup que l'estrategia per augmentar el nombre de

embassaments a la lluita contra la concessió de llicencies per l'obertura de noves centrals

socis. Aixó és així per que, si bé el nombre de membres és representatiu de la proporció de

nuclears'. Donats els marges d'interpretació de les normes jurídiques ambientals i les man-

ciutadans amb interessos similars als de l'organitzáció i pot presentar-se públicament com

cances que sovint apareixen en la seva aplicació _i seguiment dels estandards, l'assessoráment

una mesura de la seva legitimitat, a la practica no hi ha cap relació directa entre l'afiliació,

d'especialistes experimentats fou un requisit pera portar a terme qualsevol ac'ció legal (v. M.

el poder i la representativitat pública de la causa del grup d'interes. Sovint, els individus.s'a-

Da y 1998). No obstant, un dels principals problemes de les estrategies jurídiques és que la

filien a una associació conservaciOnista rio amb la intenció de participar activament en el

legislació efectiva sobre qüesticins de medi ambient arriba amb retard o les denúncies es rea-

funcionament de l'organització, sinó simplement per mostrar el seu suport a la causa que

litzen quan els danys ja estan consumats. La implementació de normatives ambientals sem-

-defensa l'organització. Es tracta dones d'un 'suport sense participació' situació que sembla

bla ser que solament trobi justificació legal en aquelles situacions crítiques on la degradació

crónica dins de les associacions ambientalistes des de ben antic. Ja en un estudi fetal Sierra

de paratges o el perill d'extinció d'especies és imminent.

Club a principis dels setanta solament un 15% dels membres estaveri disposats a intervenir
personalment en accions polítiques (segons Bartell & St.George, 1974, cf.a O'Riordan, 1976,

Les associacions conservacionistes tenien més probabilitat de modificar regulacions i proce-

p.254). En alguns casos, la presencia als mitjans de comunicació de determinades organitza-

diments legals quan eren elles les primeres que iniciaven les accions i litigis. Als Estats Units,

cions ha disparat l'afiliació d'aquesta classe de membres, pero aixó no sembla que hagi aug-

i en resposta a l'increment de conflictes en .aquest camp, els interessos económics també es

meritat proporcionalment la capacitat d'acció de l'associació.

van organitzar en forma de fundacions que afirinaven ser sense anim de lucre pero que en
realitat tenien un contingut neta,ment antiecológic. D'aquesta manera es van dotar d'equips
d'experts, que obtenien

finan~ament

Dins d'aquest tipus d'estrategies comunicatives, les associacions conservacionistes han fet ús

de fonts conservadores i aixó els permetia competir més

de sondatges d'opinió a fi de demostrar el recolzament que la resta de la població conferia a

avantatjosament contra els grups de pressió. Exemples d'aquestes fundacions foren la 'Pacific

les seves reivindicacions així com per indicar a les corporacions polítiques i económiques .els

Legal Foundation', 'Coors Foundation', o la 'Scaife Foundation' (L. M. Wenner, 1983).

costos que, en termes de vots o d'oportunitats de negoci, podria suposar oposar-se a elles.
Afi de donar a coneixer el grau de suporto d'oposició a la implementació de mesures ambientalistes, tant els grups que s'oposen a elles, com els que les defensen han fet recurs a aques-

...

Ja a princiP,iS dels anys ·setanta, El Sierra Club publica manuals per l'activi.s ta a~biental en aquest sentit. (V.J.G.
Mitchell, C.L. Stallings, 1970)
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tes enquestes (L. M. Lake, 19.83, J. D. Tabara, 1997).
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Per tant, guanyar i mostrar el suport i millorar l'educació del públic ha estat essencial, tant per

tendencia a la direcció de l'organització per part d'una minoría: La recerca per una majar efi-

facilitar la implementació de legislació promoguda perles entitats conservacionistes com per jus-

ciencia sovint es tradueix en un i'ncrement de burocratització, formalització , i professionalitza-

tificar les actuacions presents. El suport de la ciutadania garanteix el creixement mateix de l'or-

ció de les seves estructures. El desenvolupament d'aquestes entitats suposa, freqüentment, la

ganització i assegura el manteniment de les fites aconseguides. Les activitats de formació del

progressiva formalització de les seves vies de pressió i de conflide, la qual cosa pot significar

públic són decisives perque aquest entengui el sentit de les reivindicacions dels grups ambien-

un majar conservadurisme de l'associació. Segons Sills, l'evolució de les organitzacions volunta-

talistes. Sense aquest reconeixement i comprensió, les seves demandes són percebudes com

ries resulta primer en un canvi en els objectius originaris de la seva fundació, i després, en la

absurdes i futils per aquells que ignoren el seu contingut i les possibles victories aconseguides

substitució d'aquells per uns altres de nous, en funció de la nova situació. El canvi dels propo-

son altament inestables. S' ha entes que la consolidació i legitimitat de les seves activitats no és

sits inicials no és excepcional, sinó que és conseqüencia lógiCa de l'adaptació dels firis a uns

possible sense una base social ambientalment educada i conscient, favorable a les seves deman-

mitjans que varíen alllarg del temps. Una majar disponibilitat de recursos pot traduir-se també

des. No obstant, segons R. C. Mitchell et al. (1992) a finals dels anys seixanta els grups ambien-

en la successió de les intencions originaries per unes altres de més ambiciases. Alllarg del pro-

talistes americans s'adonaren que seguir únicament ['estrategia educativa era insuficient per esti-

cés de creixement de l'organització pcit apareixer la tendencia que la direcció vagi prenent un

mular canvis substáncials en la resolució de problemes de medi ambient. Hom no podia esperar

majar protagonisme. La consolidació d'un govern minoritari de l'associació pot ocórrer pel doble

que la pressió per part del públic sorgiria de fama automatica o espontania, per la qual cosa calia

fet que els nous integrants ja nó estan tan motivats com els membres fundadors i perque el

utilitzar tactiques més agressives i concentrades en els nuclis de poder. L'educació ambiental era

creixement de l'organització normalment no ha estat acompanyat d'un increment paral·lel i pro-

vista com una estrategia massa debil i conservadora que tendia a delegar responsabilitats i

porcional en els mecanismes de formació i participació democratica.

accions presents cap ál futuro cap a les noves generaéions, enlloc d'enfatitzar el canvi 'aquí, ara
i per part de nosaltres'. Es criticava que entendre l'educació com estrategia no estimulava prou

Tanmateix pero, aquestes tendencies apuntades per Sills per les associacions voluntaries -i

la mobilització present per part de qui realment havia de pendre les decisions més importants:

similars a les descrites en el classic de Robert Michels sobre els partits polítics-, no són ni

si els problemes ambientals no estaven causats únicament per la manca d'educació, les seves

automatiques, ni immediates, ni inevitables, pero expliquen bona part de l'evolució i creixe-

solucions tampoc no havien de centrar-se únicament en aquest camp.

ment d'aquests grups entre els quals els grups ambienta listes no en són una excepció. P.Lowe
i J.Goyder (1983) van observar que les organitzacions conservacionistes britaniques, en primer

Els anteriors comentaris sobre les quatre classes d'estrategies portades a terme per les as.socia-

lloc van estar subjectes a un procés de diferenciació interna seguit de la incorporació de per-

cions conservacionistes anglosaxones són forc;:a extrapolables a altres contextos i posen en

sonal remunerat. La figura del professional de medí ambient va sorgir com a conseqüenciá lógi-

relleu l'estreta interrelació que existeix entre l'elecció de tactiques concretes, l'estructuració
interna, els objectius, i el desenvolupament de les organitzacions conservacionistes. En general, els grups ambientalistes no han defugit els processos típics que han caracteritzat l'evolució d'altres associacions voluntaries. Segons D. L. Sills (1968) la majoria de les entitats volunta-

..

ries estan subjectes als processos d'institucionalització, modificació ijo relleu d'objectius, i

ca del creixement del grup i de la necessitat de manteriir una infraestructura estable capac;: d'obtenir recursos i suport, tant dels mateixos socis com d'altres organismes. Bona part de les relacions externes amb funcionaris, polítics i dirigents empresarials requerien de persQ.Ilal relativa-

..

ment experimentat. Es tractava d'uns professionals que en la majar part provenien de les ciencíes naturals, del dret i .de la planificació.
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Als EUA, la creixent institucionalització en el tractament de problemes i conflictes de medi

No obstant, si bé en algunes entitats les demandes pera una major demoératizació him estat moti u

ambient (v. A. Schnaiberg, 1980) i en particular la creació de departaments, auditories i ofici-

freqüent de tensió, especialment en les organitzacions amb una orientació més política, les deman-

nes d'assessorament mediambientals tanta les empreses .privades com a l'Administració va esti-

des de majar eficacia per part dels líders han donat lloc de manera més freqüerit a escissions o a

mular, en contrapartida, la propia institucionalització de les organitzacions voluntaries de medi

la creació de noves associacions, sovint en la forma d'instituts

ambient. Així, les accions orientades a. incrementar ['eficacia d'aquestes organitzacions a través

Estats Units de fEnvironmental Policy Institut creat per membres del Friends af the Earth. En algu-

d'una major professionalitat i recursos economics poden haver tingut alguns efectes negatius

nes associacions, el manteniment de determinats objectius inicials ha suposat que s'evitessin cer-

sobre el carácter o 'l'ethos' de voluntarietat del grup; pero en realitat, la major professionalit-

tes estrategies, pero en general,

zació de les organitzacions no ha anat en contra de la participació voluntaria. Ben al contrari,

ambits d'actuació, les seves tactiques, i els seus recursos disponibles, en tant que les noves posi-

els gestors professionals sovint han trobat formes d'incrementar la intervenció dels voluntaris i

cions preses no estiguessin en contradicció amb els proposits originaris de l'associació.

de coordinar de manera més eficient els diversos

esfor~os.

le~

ofundacioils. Aquest és el cas, als

organitzacions més dinamiques han anat augmentant els seus

La major disponibilitat i l'accés a

científics, juristes i d'altres professionals per part de les organitzacions cíviques ha permes pre-

De les anatisis de P. Lowe i J. Goyder a Gran Bretanya o d'A. Schnaiberg als EUA, se'n pot deduir

sentar les seves reivindicacions ·ariib major autoritat, recolzament social, i prova científica,

que les organitzacions conservacionistes no són sempre prou eficaces respecte els recursos que

sense les quals hauria estat molt dificil haver tingut exit.

disposen, tant en termes de recursos financers com humans. En particular, aquests autors assenyalen que si -aquestes estimulessin més la participació democratica interna i fossin menys

B~ya; tot aixo va resultar en un refor~ament de les formes jerarquiques i oligarquiques

oligarquiques, aixo permetria desencadenar un bon potencial d'áctivitat retingut en un gran

dins de les asspciacions conservacionistes. Segons P. Lowe i J. Goyder (1983), hom no podía qua-

nombre de socis que ara es mantenen p~ssius. L'elecció de diferen~estrategies organitzatives

lificar aquestes entitats com organitzacions democratiques. Aixó no significa pero que no fossin

dins dels grups conservacionistes, no solament ha estat una qüestió depenent de la voluntat,

representatives dels interessos que defensen (més aviat el contra·ri donat el caracter voluntari de

sinó sobretot de la capacitat de l'associació de disposar eficientment dels recursos humans i

A Gran

l'afiliació i l'ampli ventall d'associacions existents en aquell país). De tata manera, les estructures

materials suficients per.pressionar els diversos agents socials. La disponibilitat de nous recursos

internes de la majoria d'aquelles organitzacions més petites eren bastant informals i basa des en

ha significat noves reorganitzacions, pero el sorgiment d'estructures poc participatives també ha

relacions personals, la qual cosa permetia un considerable gralt d'obertura i de resposta a les pro-

impedit el ple desenvolupament d'aquestes entitats i la conseqüent pérdua d'eficacia.

postes i peticions dels membres.la voluntat de mantenir la unitat de l'orgariització i d'eludir el
disens podia prevaldre sobre els interessos dels socis per controlar la direcció. A fi d'evitar la
dominancia dels professionals de les organitzacions voluntaries era possible acompanyar el crei-

Els partits ecologistes europeus

xement de l'associació amb una descentralització dels seus centres d'actuació, tot estimulant nous
canals de participació i de formació dels membres. Aixó suposava uns costos a curt termini, en

Els partits ecologistes formen part del conjunt d'associacions voluntaries que treballen en pro-

termes de desviament de recursos i d'eficacia organitzativa considerables, pero a mig i a llarg ter-

blemes de medi ambient i de sostenibilitat, encara que sovint reivindiquen moltes altres qües-

minis'incrementava tant la capacitat de. pressió com el potencial d'expansió del grup .

tions que, segons alguns autors, a vegades tenen poc a veure amb aquests temes. A Europa, en

..
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termes d'afiliació i en comparació amb les associacions co.nseNacionistes, els partits ecologis-

altres partits ecologistes de pai"sos, i en particular els de Bélgica, Luxemburg, Sui"sa o Austria,

tes no tenen tanta importanCia quantitativa, i en moltes ocasions fins i tot les grans associa-

que en termes generals i durant el període que va de 1978 a 1994 poden considerar-se com

cions cíviques conseNacionistes o antinuclears han anorreat qualsevol protagonisme de les

més exitosos (F. MÜller-Rommel, 1994). Els ecologistes alemanys, després d'haver disminuit el

polítiques. Pero en relació als nivells d'activisme, de creació d'iniciatives legislatives, o de

ritme de creixement que van experimentar als anys vuitanta, han tornat a rellan¡;ar-se amb

suport i coneixement públic d'aquests partits són sovint més elevats que els de les associacions

for~a

conseNacionistes amb majar nombre de membres. En aquest epígraf solament taré un-balan~

tradicionalment els ecologistes alemanys han estat la for~a verda ·més nombrosa de tots els

molt general de la seva evo lució, del se u protagonisme dins del joc electoral, de les relacions

pai"sos merríbres, ja es nota un increment del vot respecte 1989, passant de vuit a dotze escons

que mantenen amb altres grups ambientalistes i de les possibilitats del seu creixement.

(W. Rüdig, 1996), i a les eleccions generals de 1998 es convertiren en la tercera

a la segona meitat dels noranta. Així, a les eleccions al parlament europeu de 1994, on

for~a

políti-

ca del país i obtingueren quaranta-set escons parlamentaris i el 6.7 per cent dels vots.
Alllarg de la década dels setanta es comencen a consolidar a Europa els primers partits ecologistes d'abast nacional. El primer va apareixer a Fran<;a amb motiu de les eleccions de 1974 i la can-

A Alemanya el moviment ecologista va agrupar una aclaparadora diversitat de tendéncies i

didatura 'ecosocialista' de René Dumont, seguit de la formació l'any 1978 dels partits verd a Bélgica

de posicions principalment unides sota una ideología d'oposició que els va fer guanyar la

i el 1979 a la RFA i a Luxemburg. Hi hagué pero, partits verds anteriors amb una presencia més

denominació 'd'antipartit'. Les formacions polítiques ecologistes alemanyes són un bon exem-

limitada, com elAmis de la Terrea Fran¡;a de 1971. el Miifovarsgruppernas Riforbund-MIGRI de Suecia

ple de la forta diferencia que hi pot haver entre votació i afiliació als partits ecologistes. Els

de 1971, o d'altres a Alemanya, Gran Bretanya o els Pai·sos Baixos (F. Müller-Rommel, 1994).

vots aconseguits pels ecologistes a l'antiga RFA en diverses eleccions assolien la xifra dels
dos milions i mig, mentre que el nombre d'afiliats al partit a penes arribava als trenta mil, la

A Europa, els percentatges de vots a la década dels vuitanta van ésser relativament variables,

qual cosa mos"trava un ratio vots/afiliació molt més superior als de la resta de partits (G.

molt poques vegades han superat el deu per cent de l'electorat. Els millors resultats van acon-

Langguth, 1986, cf. C. L. Schmid, 1987, p.43). A diferencia de les altres organitzacions con-

seguir-se normalme~t a les eleccions al parlament europeu, encara que a nivell local també

servacionistes en el si de la formació alemana hi va haver esfor¡;os molt notables per preser-

van rebre algunes votacions for~a favorables. En relació a les eleccions europees, hÓm ha

var els principis i el purisme del partit, de lluitar contra l'increment de professionalització, i

observat. en el cas de les llistes verdes franceses i britaniques, un fort éxit alllarg de la déca-

de la conseNació del lideratge. Aixó va imposar fortes dificultats d'integració en el sistema

da dels vuitanta seguit d'un estrepitós tracas durant la década dels noranta: els percentatges

tradicional de partits i limita tant el creixement de l'organització com el suport electoral

d'escons al párlament europeu descendiren en el cas del Regne Unit del14,5 per cent el1989

encara que per altra banda la majar disponibilitat de recursos va impulsar una majar institu-

al 3,1 per cent el 1994 i en el cas trances del 10,6 per cent al 5 per cent en les mateixes

cionalització de les seves activitats i estrategies (v. C. L. Schmid, 1987). Les propostes dels

eleccions (W.. Rüdig, 1996, & 1998; D. Rucht. 1989).

verds alemanys defensaven, entre d'altres, la rotació parlamentaria, la minimització de la professionálització i de la delegació polítiques, la descentralització administrativa, l'autogestió

Els verds alemanys han representat la formació política que ha rebut un majar resso interna-

laboral, l'oposició a la divisió internacional de la producció i del treball, la solidaritat amb

cional, si bé alguns autors com Ferdinand Müller-Rommel, destaquen que a Europa hi ha hagut

els col·lectius marginats i amb tercer món, el pacifisme i l'igualitarisme.

..
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F. Müller-Rommel i T. Poguntke veuen els partits ecologistes com manifestacions d'algunes

De manera paradoxal, els partits ecologistes no sempre són aquelles organitzacions que man-

tendencies polítiques contemporanies que poden interpretar-se dintre del marc teoric de 'La

tenen un nombre majar de relacions amb altres· grups que treballen en qüestions de medí

Nova Política' (New Politics Theory). Els partits ecologistes no van sorgir únicament com a

ambient. La recerca de P.Lowe i J. Goyder (1983) posa en evidencia que els vincles que

resultat de L'increment en La preocupació dels problemes mediambientals per part de La nova

aquests partits mantenen amb altres associacions conservacionistes no depenen tant de la

classe mitjana educada sota valors 'postmaterialistes'. Segons aquests autors, van apareixer

seva afinitat o oposició ideológica sinó més aviat de la disponibilitat de recursos, d'informa-

sobretot per La incapacitat dels sistemes polítics occidentals per respondr'e a un seguit de

ció i de personal fix i especialitzat. El grau d'interrelació depen del creixement i del tamany

demandes que s'oposen frontalment tant als programes d'esquerres com de drE;!tes.

de l'organització política. Aquells partits que disposen de majors recursos, tant humans com

Reivindicacions que. afecten . La base del creixement economic, La segu~etat nacional o adhuc

materials, més intensifiquen els contactes amb tata classe d'altres grups polítics, economics,

La independencia energetica dels pai"sos desenvolupats. Un 'nou' partit seria aqu.ell que emfa-

o cívics, incloent els conservacionistes.

titzaria aspectes com el de l'oposició_ a l'energia nuclear, una acció substantiva i real en les
millares en el medi ambient, La defensa de l'individualisme, de la privacitat i de l'autodeter-

L'avaluació de l'impacte real i les possibilitats d'exit dels partits ecologistes no és una tasca

minació, el recolzament a les demandes feministes, el respecte a la llibertat sexual, l'incre-

lliure de dificultat. La presencia del que s'ha arribat a denominar 'partits postmaterialistes'

ment de la participació ciutadana, la redistribucíó de la riquesa, el desarmament, i l'acció

(F. Müller-Rommel, 1982) en la majoria dels pai·sos europeus no ha deixat de ser anecdótica,

política directa o no convencionaL Els partits ecologistes veurien amb escepticisme i des-

mentre que al contrari, el que sí sembla imperar són més aviat els partits 'hipermaterialistes'

confian<;a la possibilitat 'd'enverdir' substancialment el funcionament i les orientacions de les

(segons expressió d'en Joan MartínezAlier). Els resultats finals de les reivindicacions o con-

actuals burocracies estatals. El votant típic d'un partit d'aquesta mena, a més de ser una per-

flictes on prenen part aquestes formacions polítiques no depenen tant de la seva intervenció

sona de classe mitjana, jove, formalment educat i amb valors postmaterialistes, habitualment

parlamentaria com de l'acceptació de les seves propostes per part dels altres grans partits.

residiría en zona urbana o semi urbana i simpatitzaria amb els programes que tradicionalment

En conseqüencia, i a causa de la seva poca representació als parlaments, el seu impacte radi-

s'entenen com d'esquerres. Segons aquesta interpretació, en la situació actual de la política

ca més en la capacitat de propasar iniciatives i legislació als partits establerts i de fer-ne

de partits, els 'Nous Partits', dels quals en formen part els partits ecologistes, podrien arri-

resso públic a través dels mitjans de comunicació, que d'imposar-ne la implementació. Ara

bar a tenir un efecte més negatiu sobre els partits d'esquerra que sobre els partits conserva-

per ara, i en termes generals, l'objectiu més immediat dels partits ecologistes a Europa es

dors. La crítica ecologista als primers podría erosionar-los considerablement i els podría pren-

limita senzillament a seguir existint i mailtenir una mínima representació parlamentaria.

dre una part considerable de l'electorat. I en contrapartida, els partits situats tradicionalment
a la dreta de l'espectre polític poden sortir beneficiats de la descomposició dels seus opo-

·Les propostes dels partits ecologistes sovint contrasten ambles d'altres associacions volunta-

F.

Müller-Rommel, 1989, cap. 1; i T. Poguntke,

ries mediambientalistes en el grau de claredat, ambició i abast temporaL Aquella part del

1989). Aixo, com s'ha ·desmostrat en les eleccions generals alemanes de 1998 no ha estat

públic o de l'electorat que cerqui obtenir resultats palpables a curt o mig termini de la seva

així, ja que els partits d'esquerra han acabat per formar govern amb els partits ecologistes.

acció o del seu vot sovint tendeix a dirigir-se cap a altres associacion.s o partits que prome-

És possible que aquest fet es converteixi amb un nou impuls pel~ partits verds europeus.

ten acCions més especifiques, limitades, o immediates. I és precisament la manca de recur-

nents (F. Müller-Rommel i T. Poguntke, 1989;
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sos per poder fer públiques i donar a coneixer propostes concretes la que impedeix el suport

tes per cap altre partit del ventall polític actual, és raonable esperar una certa representa ció

o implicació per part de sectors més amplis de la poblaci_ó, més preocupats per aspectes que

i permanencia parlamentaria, així com el manteniment del suport públic. A hores d'ara, el seu

es perceben més urgents com l'atur, la manca de vivenda adequada, o l'ordre públic i la segu-

protagonisme roman més en la iniciació de processos i la seva publicitat que en la capacitat

retat. Aquesta situació es veu encara més empitjorada pel nou 'clientelisme reformat' que

de portar-los efectivament a terme. No obstant peró, alguns dels problemes que .han donat a

potencien moltes de les campanyes electorals actuals, basades en 'l'oferta' de beneficis par-

coneixer al públic i que posteriorment han estat incorporats a l'agenda política de la majoria

ticulars a canvi de vots -en lloc d'objectius generals, com pot ser l'assoliment_de la mateixa

dels partits potser mai no haurien estat considerats si no hagués estat per la seva presencia.

sostenibilitat.
Hi ha d'altres factors que tampoc no ajuden als resultats electorals ecologistes. Entre aquests

El cas espanyol

destaquen la inexistencia d'un electorat o base social, etnica o territorial clarament definida
o estable, la predominan¡;a d'uns sistemes electorals poc favorables als petits partits i una

En el cas espanyol, les conseqüencies de la dictadura, que va representar la total regulació o

situació que prima la política professional i que imposa una organització interna i una expe-

prohibició de l'associacionisme voluntari transformador, va marcar.profundament l'evolució futu-

riencia difícil d'assolir per aquestes associacions en els moments presents. A més, és carac-

ra de moltes actituds públiques, incloent-hi les de caire ambiental. La poca tradició d'inter-

terístic dels partits ecologistes la manca crónica de finanr;ament suficient, la qual cosa limi-

venció dels ciutadans en la confecció i l'avaluació de polítiques explica a tall d'exemple el per-

ta el seu creixement. La relativa habilitat i interes dels altres partits establerts per 'enverdir-

que, en una comparació feta a principis dels noranta sobre els nivells de participació en asso-

se' -tot integrant parcialment les reivindicacions de defensa del medi ambient i fent ús

ciacions voluntaries no laborals ni religioses a quinze demomkies occidentals, Espanya aparei-

estrategic d'aquestes qüestions-, incrementa la competencia parlamentaria per aquest espai

xia amb els percentatges més baixos (J.E. Curtís et al., 1992). El franquisme per una part, i la

polític. Un espai que, fins fa pocs anys, no estava. cobert o gairebé era patrimoni exclusiu

voluntat del país de sortir d'una situació percebuda de sotsdesenvolupament económic i polític

dels partits ecologistes (v. F. Müller-Rommel, 1989; i P. Lowe i J. Goyder, 1983).

per l'altra, van donar lloc a una ciutadania poc participativa, moderada, i poc preparada pel conflicte democratic. Fins i tot les noves institucions sovint van optar més aviat per consolidar-se,

En suma, hom observa que els partits ecologistes es traben subjectes a tot aquest conjunt

que per estim-ular una pressió cívica massa forta que les pogués fer trontollar.

de constriccions ideológiques, organitzatives i estructurals apunta des, que han limitat el seu
creixement. El desenvolupament dels partits ecologistes ha estat condicionat per la dificul-

Amb tot, l'assimilació i equiparació de certs patrons socials i culturals propis de pai"sos més

tat d'estendre el seu programa i de guanyar el suport d'amplis sectors de la societat, espe-

industrialitzats també s'ha traduil en un auge de l'atenció pública pels problemes de medi

cialment del centre polític, reinterpretant les diverses activitats socials, polítiques i econó-

ambient, així com en un lent creixement dels grups conservacionistes, accelerat en els darrers

miques sota principis ecológics i de sostenibilitat. Davant ['evidencia que els problemes que

anys. Els resultats obtinguts en alguns estudis a Espanya ja confirmaren a finals dels vuitan-

afecten el nostre entorn no semblen alleugerir-se sinó més aviat el contrari, i el fet que mol-

ta aquestes tendéncies (M.Garcia Ferrando, 1991), destacant que la preocupació en aquesta

tes de les reivindicaciorís que defensen els partits ecqlogistes no estan efectivament satisfe-

problematica era majar en els estrats més joves, els que disposaven de majar nivell d'educa-
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ció i grau ocupacional més elevats, i eren majoritariament residents urbans. Algunes. da des

i tal i com expressa Jordi Bigas (1991), el moviment ecologista a Espanya ha rebutjat o s'ha

fins i tot van assegurar que el 52,3 per cent de la població espanyola estaria disposada a afi-

resistit a l'ambit estatal. com a marc d'actuació. Aixo ha significat el fort replegament al marc

liar-se o col· laborar amb alguna associació conservacionista o ecologista (Instituto IDES,

autonomic i la limitació en la formació d'organitzacions de medi ambient estatals sorgides

1986, cf. a J. Pastor, 1990).

'des de sota'. Pero per una-altra banda, el conjunt d'organitzacions internacionals, han estat

1

.

les que millar i més comodament s'han adaptat al context espanyol, degut que han romas
El desenvolupament de les associacions voluntaries ambientalistes espanyoles, si bé és més

més a1111arge dels ¡:iarticularismes regionals o locals. I de retruc, les grans associacions han

tarda que en la resta de pa1sos industrialitzats, manté forts paral-lelismes amb el d'aqüests.

estat les que més han estimulat· la professionalització i l'increment del tamany de les més

la· influencia forania prové de les grans organitzacions conservacionistes creades principal-

locals. No obstant, aixo no significa que les més petites no s'hagin arribat a formalitzar ple-

ment a Nord-America, a Gran Bretanya i a'l Centre d'Europa. La majar part de les associacions

nament, ja que en gran mesura no han actuat decididament a fi d'elevar la seva especialit-

espanyoles amb més socis i recursos són filials d'organitzacions internacionals. Els partits

zació, o increment_ar els seus recursos. En aquests casos aixo es deu al fet que el mateix

ecologistes del centre i del nord d'Europa també han inspirat els grups polítics espanyols ser-

tamany els impossibilitava la diferenciació de tasques, a més del fetque es tractava de grups

vint, en part, de modela seguir o a reinterpretar. Certament, pero, el cas espanyol presenta

on els components lúdics, afectius o d'identificació personal amb els membres del grup eren

una peculiaritati un desenvolupament histories diferenciats de la resta de pa1sos europeus o

for¡;a elevats.

americans, la qual cosa explica la distribució desigual d'aquestes organitzacions en el territori, la inexistencia d'associacions en alguns ambits, o el retard en la seva formació. Una de

Respecte al finan¡;ament, algunes organitzacions conservacionistes espanyoles comencen a

les singularitats notables ·de l'associacionisme ambientat espanyol és la inexistencia de velles

disposar de considerables recursos i personal professional, la qual cosa els distingeix clara-

estructures que arrosseguen disfuncions o inércies heretades del : passat. Aixo, en alguns
'

ment dels partits ecologistes. La majoria de les primeres reben ajuts institucionals, que poden

casos, pot constituir un avantatge, ja que els objectius i estrategies poden i han d'establir-

utilitzar directament en les seves campanyes. En moltes associacions conservacionistes,- i en

se sense els inconvenients d'organitzacions existents.

més permet prendre una postura més

especial les de majar tamany -Greenpeace és una excepció-, més de la meitat del total de les

novedosa i una estructura·més agil que si s'haguessin format en el si d'associacions anteriors.

ingressos provenen de fonts externes, i les quotes dels afiliats no arriben ni a un quart del

A Espanya, les entitats ambientalistes han reformulat de manera propia moltes idees, els

conjunt del

objectius i les estratégies que provenien de fora de l'estat tot integrant certs' corrents, pero

blematic, si bé veuen que un bon resultat en les eleccions els pot suposar una forma d'in-

desconeixent-ne o resistint-se a d'altres (com per exemple, la col-laboració o la participació

crementar els recursos, bé a través de la subvenció per vot o bé pels escons que intenten

directe d'aquestes organitzado'ns dins de determinades corporacions economiques).

obtenir.

'

f1:.

-·

finan~ament.

Respecte el finan¡;ament dels segons, aquest pot ser més pro-

.

Alllarg de les darreres dues décades, les estructures l,es associacions conservacionistes espa-

Les protestes antinuclears han constituit un dels ambits on tradicionalment l'activisme

nyoles i les seves federacions han mostrat un fort dinamisme, la qual c:·osa ha significat una

ambiental a Espanya ha estat pioner i més intens. Aquest fenomen es correspon amb el d'al-

constant crea ció de noves associacions i la transforma ció de les existents. En certa manera,

tres pa1sos europeus, com va ser el cas de la famosa Campaign for Nuclear Disarmament-CND
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a Gran Bretanya o les protestes fetes pels Die Grünen alemanys en contra l'energia nuclear i

Ferrando (1991) estimava que aquest se situaria a l'entorn d'un u per cent. No obstant, segons

el desplegament de missils (v.L. Lemkow, 1984). A Espanya el moviment és posterior, pero ja

el recompte que vaig realitzar jo mateix a principis del noranta (D. Tabara, 1995a), la pobla-

a finals dels anys setanta l'oposició va ser especialment significativa a l'entorn _de la central

ció total afiliada a Espanya en aquestes organitzacions giraría a _l'entorn d'unes cent o cent

nuclear de Lemóniz, al País Base, on fins i tot hi va haver la intervenció terrorista d'ETA. El

cinquanta mil persones afiliades, que a molt estirar podrien arribar a unes dues centes mil, la

fet que el mar¡; de 1979 es produís l'esfondrament del reactor Three Mile Island a Harrisburg,

qual cosa situaria el percentatge en la meitat de ['anterior estimació (0,4-0,5%). En els darrers

Pensylvania, unit al fet que dos mesas més tard se celebrés el dia internacional antinuclear

anys, algunes organitzacions com Greenpeace han crescut de manera bastant significativa, per

va menar a la mobilització més important en aquesta materia a l'estat espanyol (unes dues-

la qual cosa és ben possible queja arribem a l'u per cent al final de la decada dels noranta.

centes cinquanta mil persones, segons X. Garcia et al., 1979, p.39). La composició social dels

a Espanya

grups antinuclears sovint es diferencia de la resta d'associacions ambientalistes, jaque hi han

La formació d'associacions preocupades per la degradació de l'entorn

predominat les posicions considerades més radicals i alguns col·lectius de ['esquerra extra-

que ja s'inicia a la darrera etapa del franquisme, amb associacions com l'activa i política

parlamentaria (J. Bigas, 1991). A la decada dels vuitanta, l'activisme contra l'energia nucle-

Asociación Espanyola para la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (AEORMA) creada el

ar va continuar, de no u, estimulat pels ,accidents de Chernobyl en 1986 i d'un reactor del com-

1970 i dissolta uns sis anys més tard, o per exemple, amb altres associacions més o menys

plex Ascó-Vandellós a Catalunya el 1989.

anecdotiques locals com l'anomenada Asociación d(! Propietarios Perjudicados por los Humos

és un procés

Industriales-Asturias formada el 1960 (A. Fuertes, 1990). Alllarg de les darreres decades, un

inextricable embolic d'assciciacions locals han estat creades i dissoltes amb increi"ble volatilitat.
Principa/s organitzacions i federacions conservacionistes espa_nyoles

En tot cas, aquestes petites organitzacions han pres un paper que ha estat i encara és fonamental i irreempla¡;able en la política ambiental espanyola. No és aquest ellloc per relatar deta-

A continuació enumero algunes de les organitzacions conservacionistes de majar rellevancia

lladament les seves -sovint efímeres- .histories, perla qual cosa les línies a continuació es con-

dins del panorama associatiu voluntari a l'Estat Espanyol així com les seves relacions amb enti-

centraran en el conjunt de les grans organitzacions o federacions existents en el present.

tats internacionals. La celeritat amb que es creen, modifiquen o dissolen les associacions o
federacions mediambientals imposa evidents limitacions a l'hora d'obtenir xifres estables sobre

A l'Estat Espanyol, les. dues organitzacions conservacionistes amb majar nombre de socis són

el nombre total d'associacions i el volum de la seva afiliació. Dades que, no solament són molt

Greenpeace"España i ADENA-WWF tates dues vinculades a associacions internacionals.

variables sinó que també, en funció de les fonts consultades, arriben a ser contradictories.

Greenpeace és l'associació que compta actualment amb un majar nombre d'afiliats a Espanya

L'extraordinaria variabilitat de les dades queda demostrada, per exemple, quan hom intenta

(que supera els setanta mill'any 1998) i s'establí en el país l'any 1984. Les activitats de l'or-

saber el nombre total d'associacions ambientals a Espanya. Un estudi encarregat per la Creu

ganització internacional s'iniciaren en 1971, com un petit móviment de protesta en contra

Roja a finals del vuitanta (A. Fuertes, 1990) en xifrava unes 700, mentre que Benigno Varillas

de les proves nuclears realitzades a Alaska pels Estats Units. A l'actualitat pero, representa

(1991) en comptava unes 300. Igualment, si intentem saber el percentatge de la població

una solida corporació internacional organitzada amb criteris d'eficacia i d'independencia

total afiliada en aquestes organitzacions ens trobem amb notables diferencies. M. Garcia

económica i política, i que abarca gairebé tates les arees de la defensa del medí atnbient. A
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dels noranta ja disposava de més quatre milions de socis, més de vuit-cents

tocracia, així com el s'eu primer president, el príncep Bernard d!Holanda o el president d'ho-

científics i professionals repartits per uns vint-i-sis pai'sos, una flota de sis vaixells, un glo-

nor a Espanya, el Reí Joan Carles. Es tracta dones, d'una organització amb una postura més

bus aerostatic, dos helicopters i dos autocars laboratori. Es tracta d'una organització que s'ha

moderada que l'anterior, pero amb un protagonisme pioner i creixent en la defensa ambien-

comen~ament

caracteritzat per. les seves accions

direch~s

no violentes amb molt seguiment per part dels

tal espanyola i internacional (J.M. Reyero, 1991).

mitjans de comunicació, ja que uns dels objectius mateixos de l'associació és la sensibilització del públic sobre els problemes de medí ambient. Greenpeace ha entes com ningú la

Apart d'aquestes dues grans organitzacioris, que en cérta manera foren iniciades 'des de dalt'

importancia dels media com arma per a l'acció. La tenacitat de les estrategies elegides li, van

o 'des de fora', a partir dels anys vuitanta també hi ha hagut diversos intents per coordinar

costar el sabotatge d'un vaixell per l'armada francesa amb la conseqüent mort d'un membre

aquells grups sorgits d'iniciatives locals

de la tripulació.· AEspanya v~ tenir un paper destacat per un seguit de campanyes, com la

cap cónnexió amb entitats internacionals. En conjunt, es crearen cinc federacions principals.

ca~a

o regionalsque freqüentment disposaven de poca o·

de

L'exit de coordinació entre els grups ha estat variable, en funció dels diferents períodes, diri-

balenes a les costes gallegues o la declaració de Pare Nacional del subarxipelag de Cabrera,

gents, i proposits de Les federacions. Les dues més antigues, i de majar rellevancia, foren La

entre moltes altres actuacions (X. Pastor, 1991).

CODA, Coordinadora para la Defensa de las Aves, i després Coordinadora para la Defensa

denúncia de L'abocament de residus radioactius, La incineració de residus toxics, la

Ambiental i_els Friends of the Earth o Amigos de la Tierra a Espanya, encara que aquesta últiLa Asociación Española para la Defensa de la Naturaleza-WWF (ADENA-WWF), és la primera gran

ma ja ha perdut protagonisme. És remarcable pero, que l'origen o l'estímul d'aquestes supra-

organització ambientalista legalitzada a Espanya, en ple període de La dictadura. La seva

organitzacions també va provenir en part de l'exteri.or, a través de la col ·laboració amb asso-

matriu, el World Wildlife Fund, anomenat des de 1989 Worldwide Fund for Nature (encara que

ciacions internacionals ben establertes.

segueix amb les anteriors sigles WWF) va ser fundada el 1961 i crea la seva filial a l'Estat
Espanyol el 1968, .impulsada pel carismatic pero controvertit naturalista Félix Rodríguez de

En el cas de la CODA, el recolzament va venir de la ma de l'International Council for Bird

la Fuente. No obstant, aquesta organització ja havia actuat anteriorment en el territori

Preservation (ICBP), federa ció internacional creada el 1922 i que a principis dels noranta

espanyol en realitzar la compra d'unes sis mil hectarees d'aiguamolls a Doñana el 1963, en la

comptava amb unes 270 organitzacions membres. Des de la seva crea ció !a finals dels anys

qual J. A. Valverde hi tingué un reconegut protagonisme. Una de les principals característi-

setanta la CODA va representar La vessant més pragmatica de les associacions ambientalistes

'fo~s',

com indica la paraula, és la considerable disponibilitat de recursos

espanyoles. Aqúesta federació esta formada per grups amb unes estructures internes hete-

economics, obtinguts tant a través d'entitats privades com per donacions finalistes governa-

rogenies, La qual cosa ha fet repensar la participació de determinades organitzacions mem-

mentals. Des de La seva creació, l'organització internacional havia intervingut, a principis del

bres, especialment Les més grans. No és aquest el Llocper entrar 'en una analisi massa apro-

noranta, en més de 5000 projectes en- més de 130 pa1sos, havia impulsat acords internacio-

fundida sobre La historia, L'evolució i els motius de reestructuració d'aquesta important agru-

ques d'aquest

nals sobre protecció de la natura, i ha financiat una gran quantitat d'ONG's ambientals a tot

pació espanyola, que mereixeria un tractament apart i que el lector pot trabar en un altre

el món, principalment a través de la International Union for the Conservation of Nature and

lloc (J. Arauja, , ~990; H. Da Cruz i B. Varillas, 1981; S. Martín, 1990; B. Varillas, 1990; B.

Natural Resources. Tanmateix, ha gaudit del recolzament d'importants personalitats de l'aris-

Varillas, 1991). Val a dir pero, que els ·personalismes no hi han estat absents, han sorgit grans
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vacionisme a Espanya. Destaquen, per exemple, el Fondo para la Protección de los Animales

ració·tan amplia com aquesta ha suposat una tasca que alguns dels Líders més antics no han

Salvajes (FAPAS) que actua principalment a Astúries i que s'ha fet famosa perLes seves impor-

volgut assumir, tot preferint actuar en fundacions o comités més redu'its, amb menys proble-

tants accions per La conservació de L'ós bru; L'Asociación para la Defensa de la Naturalezay

mes de democratització i d'organització de Les decisions.

los Recursos deExtremadura (ADENEX); el Grup Ornitológic Balear (GOB), que suposa L'organització conservacionista que respecte al nombre d'habitants de La Comunitat Autónoma dis-

La federació dels Amics de la Terra fou creada a partir d'una quinzena de grups Locals espanyols

posa de més socis; i á Catalunya, la Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) cre-

l'any 1979 (H. Da Cruz & B. Varillas, 1981). L'estructura internacional, que disposa d'associa-

ada el 1976. Per últim, i en relació a Les federacions a nivell estatal, La Coordinadora Estatal

cions membres en Uns trenta pa·l·sos, li ha donat un cert suport i li ha fácilitat La participació

AntiNuclear va intentar agrupar el creixent nombre d'associacions interessades en aquesta

en campanyes d'ambit més ampli a ['estatal. Els Friends of The Earth International mantenen

problematica, tot i que La coordinació difícilment va poder superar L'ambit autonómic.

la seva secretaria a Londres, .i és precisament a Gran Bretanya on constitueixen una de les
associacions voluntaries ambientals més actives. Les seves actuacions abarquen un espectre

A Espanya, una altra via d'intervenció organitzada i voluntaria en qüestions de medi ambient

' molt ampli; que abarca les campanyes de defensa de la capa d'ozó, La denúncia de L'exporta-

ha estat La creació de fundacions . EL seu funcionament difereix fon;a del de Les anteriors asso-

ció il·legal de re.sidus tóxics, la potenciació del reciclatge, o La ·protecció de selves tropicals.

ciacions esmentades, donats els diferents objectius, organització interna i disponibilitat de

Un dels trets més singulars d'aquesta federació ha estat La seva descentralització, tant en L'e-

recursos. En general, es tracta d'entitats integra des majoritariament per personal professio-

Lecció dels objectius a seguir en cada país com en La majar part del seu finan¡;ament. Aixó no

nal, on La seva estructuració i lideratge interns. les fa més adequades per obtenir finan¡;ament

obstant, destaca el fet que el seu president a Espanya, Humberto da Cruz, s'incorporés a

per part de corporacions económiques i organismes públics. Les campanyes de les fundacions

L'Administració Pública, encara que dimitís després de tan sols nou mesas (9/93 - 5/94).

. gairebé mai no recorren a La mobilització popular amplia, ja que Les seves activitat$ es con-

A més de les dues federacions esmentades van sorgir altre? intents de coordinació en L'ambit

i la realització de projectes específics. Els objectius d'aquestes associacions sovint són inter-

estatal, com La Coordinadora Assamblearia del Movímento Ecologista (CAME), el Consejo Ibérico

pn!tats per

para la defensa de la Naturaleza (CIDN), i La Coordinadora Estatal AntiNuclear (CEAN). La CAME

la filosofía elitista que les ha inspirat. A Espanya n'existeixen varies, de les quals, B. Varillas

cen,tren mésen La negociació entre experts, L'intercanvi d'informació amb .altres ass.ociacions
a~tres

grups com poc radicals, degut als seus contactes i fonts de ñnan¡;ació, o a

a penes disposava d'organització fixa donat que La seva secretaria passava cada any d'un grup

(1991), en destaca tres. En primer lloc, FEPMA, Fundación para la Ecología y la Protección del

a un altre (B. Varillas, 1991). Les seves reunions, van arribar a agrupar en teoria més de

Medio Ambiente, realitza, entre altres activitats, inventaris de recursos i estudis basats en els

setanta col· Lectius, principalment petits i heterogenis (a La practica donada La fortadoble

plantejaments de creixement sostenible. La fundació Atis, vinculada al PSOE, i ha sobresortit

afiliació el nombre seria bastant menor). En segon lloc i més exitosament, el Consejo Ibérico

per les seves activitats en el camp de l'educació ambiental; a Catalunya, disposa d'una filial,

para la defensa de la Naturaleza ha intentat reunir algunes de Les organitzacions conserva-

la Fundació Ecomediterrania-Atis, Fundació per al Medí la Terra, la Natura i la Qualitat

cionistes més grans i antigues, principalment regionals i d'estructures similars. Aquestes

Mediambiental, que va intentar constituir un fans per l'adquisició de zones d'alt valor ecoló-

assoc.iacions regionals potser constitueixen La part més dinamica i representativa del conser-

gic a l'estil del National Trust britanic o el Conservatoire du Littoral et des espaces lacustres
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trances. En tercer lloc, la Fundación José Maria Blanc realitza projectes de gestió de grans

el medí derivades de, les actuacions comunitaries, i celebrar seminaris, aportar propostes
o rea.

arees i de la preservació d'especies, en les quals s'inclou l'explotació racional de recursos

litzar projectes dirigits a administracions estatals o regionals (v. De Andres, A. i González Vela,

cinegetics. Per últim, cal fer referencia a altres fundacions creades pels pro pis membres de

V.,1991). Per últim , existeixen altres cantactes no federatius a nivell internacional, de caracter

grans associacions_ conservacionistes regionals amplíes, que veuen en aquesta forma organit-

méstecnic o especialitzat, con¡ és ara el Fans del PatrimoniNatural Europeu orientat a la rea-

zativa una bona alternativa a l'hora de recaptar fans i realitzar estudis de conservació. Aquest

lització comuna ·de projectes de conservació o el conjunt de diversos organismes, i els progra-

és el cas de Fondena, originada amb socis provenents d'ADENA, a Andalusia, de la funda ció

mes d'organismes internacionals com els de les Nacions Unides en materia ambientaL com són

Bias amb membres de l'associació ANDALUS. A Catalunya, hi va

li~ver

un intent fallit de cre-

ació de la Fundaci9 DEPANA. Finalment; també a Catalunya, hi ha la nova Fundació Territori i

ara el Man and the Biosphere (MAB) de la Unesco, l'United Nations Environment Programme

(UNEP), o LUnited Nations Volunteers (UNV).

Paisatge, .vinculada a la Caixa de Pensions, realitza entre d'altres projectes de restauració ·i
compra d'espais i de conservació d'especies, així com la Fundació Terra i la Fundació Natura.

Altres associacións .ha governamentals sobre coopera ció i .desenvolupament .també realitzen
notables activitats en materia ambiental,. com és el cas d'Intermón o la mateixa Creu 'Roja.

A més de l'ICBP que he esmentat abans, hi ha altres federacions internacionals d'organitzacions

Aquesta última, per exemple, no solament actua decididament en accions de socors en situacions

no governamen~als que mantenen contactes amb associacions espanyoles, de les quals desca-

de desastre sinó que, de forina creixent, les se\les intervenciohs han ahat incorporant ·planteja-

quen el World Conservation Union (IUCN) i rEuropean Environmental Bureau(EEB). Actualment

ments de desenvolupament sostenible, principalment dirigits a comunitats locald. A Espanya Creu

la que concentra un major nombre d'ONG's i un major protagonisme internacional és la prime-

Roja va financ;ar un estudi sobre associacions ambienta listes a Espanya i a Catalunya van parti-

ra, (anterio: ment amb el nom d'Intemational Union for the Protection of Nature f!nd Natural

cipar també en un conjunt de campanyes estrictament ambientals, com han estat de recollida

Resources i més tard amb el d'International Union for the Conservation of Nature and Natural

selectiva de brossa o d'educació ambiental (I. McAllister, 1991; R. Gutiérrez, 1991).

Resources) on hi partiCipen un conjunt d'organitzacions espanyoles tant governamentals com
no governamentals. La UICN és la major federació de defensa de la natura al món, que aplega-

A més d'aquestes associacions esmentades també hi ha les .entitats de caire més científic,·

va a principis del noranta més de .5000 científics i en col·laboració de més de 500 organitza-

sovint vinculades als departaments d'Universitats. Entre elles hi figuren les associacions més

cions, que inclouen. fundacions privades, bancs internacionals d'uns 114 pai'sos i diversos orga-

an'tigues, algunes d'elles formades a finals del segle passat. Entre elles, hi ha Real Sociedad

nismes de les Nacioris Unides. Aquesta federació té el gran merit d'haver publicat· -amb

De Historia Natural, vinculada a la Universidad Complutense de Madrid i creada el 1871, la

col·laboració del WWF i el·Programa de les Nacions Unides pel Medí Ambient (PNUMA)- dos dels

Institució Catalana d'História Natural que comenc;a el 1899, la Sociedad de Ciencias Naturales

documents més importants sobre conse~ació i desenvolupament sostenible a nivell global, les

Aranzadi, fundada el 1947 a Sant Sebastia, i la Sociedad Española de Ornitologia en 1954

Estrategies Mundial? de Conservació, projectades per la decada dels vuitanta i la decada dels

(aquesta última vinculada a la facultat de Biología de Madrid i a Birdlife International). De

noranta respectivament. Per altra banda, l'EBB va ser creat el1974, i financ;at principalment per

caire més lúdic foren els centres excursionistes, que tr'adicionamet han constituil una profi-

la Comunit'at Económica Europea. Es tracta d'una federació que intenta servir de contacte a més

tosa plataforma per divulgar el coneixement ·; el respecte al patrimoni .natural. Alguns d'a-

de cent vint ONGs europees, tant de dintre com de fora de la CEE, informar dels impactes sobre

quests centres tambéforen fundats en el segle passat, com el Club Alpf Cata/a encara exis- ·
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tent i creat el1876, o l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques (v. R. Folch, 1977) pio-
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nera en el moviment aleshores anomenat 'excursionisme científic'.

cipalment de la mena d'eleccions -municipals, autonómiques, generals o europees- i de l'evolució i els resultats dels grans partits.

La descripció del conjunt de les organitzacions esmentades· ens permet obtenir una aproxi-

L'ecolqgisme polític a Espanya a partir de la dictadura de Franco neix a ['octubre de 1983

mació general de les formes més sobresortints de participació organitzada de la societat civil

moment que en una reunió celebráda a la Bisbal de l'Emporda una part del que llav_ors es deno-

en la conservació del medi ambient. El debat recent sobre la sostenibilitat ha mUttiplicat els

minava Moviment Ecologista de Catalunya decideix constituir-se en partit polític. Es tractiwa

fórums i plataformes d'acció, especialment a nivell local, la qual cosa es fa difícil, amb tes

d'Aiternativa Verda (AV), agrupació que posteriorment també participa activament en les ini-

dades dispo~ibles, el seu seguiment exhaustiu. Tanmateix, hi manquen d'altres associacions

ciatives d'organització de l'ecologisme polític espanyol. L'any següent, AV assistí a la 'I

que intervenen en .qüestions de medí ambient directament o indirectament. Per exemple, en

Conferencia de los Verdes del Estado Español' celebrada a ·¡a Universitat de Mataga, i organitza

podem citar: La Societat Balear d'Educació Ambieptal, la Societat Catalana d'Educació

el1985 un altre congrés a Cardedeu (el congrés Los Verdes-Els Verds, Berdeak- Os Verdes). No

Ambiental; els Clubs de Conocer y proteger a la Naturaleza, associació infantil de petits grups

obstant, i malgrat aquests intents, els conflictes de caire nacionalista, especialment entre AV

creada a partird'una iniciativa francesa; els voluntaris que a Catalunya col· laboren amb les

i algunes agrupacions de [a resta d'Espanya, representades per Los. Verdes sorgiren ben aviat

Agrupacions de Defensa Forestal (amb problemes amb l'administració cat~lana arran dels

de tal manera que aquesta tensió aca baria amb la total escissió ct'A. V. de los Verdes i la crea-

incendis de l'estiu de 1998); les associacions de consumidors, o les Associacions de Defensa

ció a nivell espanyol de la Confederación de los Verdes amb ·altres formacions de comunitats

deis Drets deis Animals (ADDA; aquests van tenir el mérit d'haver recollit a la tardar de 1993

autónomes com Galícia, Euskadi i Madrid. A Catalunya aquesta tensió nacionalista s'ha seguit

un milió i mig de signatures, provinents tant de dintre com de fora del país, en contra dels

mantenint fins avui, la qua[ cosa, sumada als perennes personalismes dels seus representants,

actes públics que suposin crueltat als animals). El tractament aprofundit d'aquestes organit-

ha donat lloc a varies formacions polítiques dins dell'ambit catala, com La Federación Catalana

zacions suposaria un treball apart que supera l'objecte de la present exposició. Per aquest

de los Verdes i /'Alternativa Ecologista de Catalunya. Finalment, l'any 1993, es crea Els Verds,

niotiu ara ens centrarem en l'ecologisme polític a Espanya, certament molt menys organitzat,
amb menys recursos, i amb menor nombre d'afiliats que les organitzacions conservacionistes.

agrupació que acabara fent coalició amb Iniciativa per Ciltalunya, pero que no integra les dues
ante~iors formacions (v. J. Puig, 1991, 1998; M. Baras, 1992).

Els partits ecologistes a Espanya

Lista Verde, ha estat practitament insignificant en termes relatius (154.958 vots en 1989 -el

A Espanya elsresultats de les eleccions generals, del principal partit ecologista, Los Verdes0,76 %- i 184.072 vots en 1993 -el 0,78 %). En les eleccions al Parlament Europeu habiLa nova etapa d'eleccions democratiques a Espanya va portar diversos partits a presentar-se

tualment i igual que en altres pai"sos de la Comunitat, els resultats han estat més avantatjo-

sota la rúbrica ecologista. La seva organització, recursos i estratégies han estat débils i els

sos, i assoliren el 1989 el 2,7 per cent dels vots, malgrat que a les darreres eleccions euro-

seus objectius extensament desconeguts pel públic. El vot 'verd' espanyol ha estat variable i

pees de 1994 han tornat a retrocedir, passant al 0,8 per cent. La consolidació d'aquest par-

menor que l'obtingut en altres pai"sos europeus, on els percentatges assolits han depés prin-

tit -encara feble- és el resultat d'un procés que ha requerit gairebé dues décades i que va

-

ció ...
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culminar, el gener de 1993, amb la formació de la La Confederación de los Verdes, que agru-

q.ui la seva crónica feblesa, pero cal recordar a la vegada que l'oposició en .contra dellide-

pava uns 19 grups estatals. La suma dels partits presentats a les eleccions de 1996 -Los

ratge polític professional és precisament un dels pdncipis més defensats per aquests movi-

Verdes Europeos, Los Verdes-Grupo Verde, Los Verdes de Madrid, EJ Partit Ecalogista de

m;ents. Així dones, l'ecologisme polític a Espanya, ara per ara, no sembla tenir els recursos o

Catalunya, SOS Naturaleza i el Partido Roji-Verde- solament va obtenir 93.550 vots (0,38%)

·ta preparació necessaria, o potser ['interés, per afrontar el joc de la política electoral actual.

la qual cosa els nega de representació parlamentaria (R. Ruiz, 1998).

I

tanmati~ix,

els partits ecologistes no es mostren com opcions atractives als possibles

experts que podrien col-laborar amb ells; jaque prefereixen participar en altres associacions.
Els resultats electorals a Catalunya, on l'ecologisme polític és relativament més actiu, la votapolí~

ció obtinguda pel majar partit ecologista també han estat variables. Així, Alternativa

La defensa de la singularitat de la posició ecologista a Espanya davant altres tendencies,

VerdajMoviment Ecologista de Catalunya, ja es va presentar a les eleccions de juny de 1993

tiques o 'apolítiques' no ha estat facil, i sovint sotmesa a l'oportunisme. Aquest és l'exemple, ·

amb el n·om d'Els VerdsjConfederació Ecologista de Catalunya. A les eleccions generals de 1986

de la creació l'abril de 1977 del 'Partido Eco\ógico Españor dos me~os abans de les eleccions

obtingué 22.492 vots (el 0,71% de l'electorat), ·augmentant 'el1989 fins els 45.422 vots

generals per ma d'individus que més tard van ingressar a Alianza Popular (v. B. Varillas i H. da

(1,44%) pero en les de 1993 va disminuir lleugerament, situant-se en els 36,459 vots (.1%).

Cruz, 1981). Una mostra del desconeixement,. l'oportunisme, i la confusió de l'electorat respec-

L'existéncia d'aquesta formació i la toalició amb Iniciativa de Catalunya va perinetre ['e-

te les opcions de caire ecologista en algunes Comuni.tats Autónomes fou la presentació conse-

xistencia de regidors verds a sis municipis. A Catalunya, la suma del resultat de tates les llis-

cutiva de ·quatre llistes amb denominació ecologista o verda (per exemple,

tes presentades er:1 l~s eleccions al Parlament Europeu assolí en 1989 el4,42 per cent del vot ..

cas de les eleccions autonómiques de maig de 1988, seguides de les del Parlament Europeu l'any

En conseqüéncia hom obse.rva, tant en el cas espanyol com en el catala, una relativa e'stabi-

següentk Confusió, que va ser estimulada per l'admissió d'un grUp acusat repetidament de

a Catalunya, en

el

litat i feblesa en el vot, on el volum i les diferencies en les diverses cbnteses són molt poc

pertanyer a una secta obscura, la secta del Silo, ha aparegut sota els noms de Partido

significatives. De moment, el que sembla limitar més l'opciÓ ecologista no són tantles varia-

Humanista, i més tard com Los Verdes EcolÓgistas. L'~propament de les formacions polítiques

cions en les seves ,estratégies o les coalicions que. puguin portar a terme, com la manera que

establertes a posicions ecologistes sovint s'interpreta com una

els grans partits programen la marxa del joc electoral així com, sobretot, la manca d'UJla base

vindicacions de defensa del medi ambient, on aquest no constitueix un objectiu en si mateix

social suficientment amplia que entengui i doni suport a les idees ecologistes.

sinó més aviat un mitja per ampliar la base i les simpaties de l'electorat. Aquesta és una críti-

in~trumenta[ització

de les rei-

ca que fins i tot afecta els propis partits ecologistes als quals se'ls recrimina que busquen en
La manca de recursos d~ls partits ~ecologistes i la seva resistencia a la professionalització han

les organitzacions 'cíviques conservacionistes un protagonisme que no .els correspon, almenys

estat característics al 'llarg de la seva evolució. Aixó en part justifica la creen¡;a no poc fona.c

fins que no demostrin un nivell d'inversió en recursos i activitat pública similar a lessegones.

me~tada que l'organització formal del partit pot significar la pérdua de capacitat mobilitza-

dora de la so~ietat. El resultat final pero ha estat que moltes d'aquestes organitzacions han

Sovint es parla de la manca de 'dialeg' o relació dels partits ecologistes amb la resta d'asso-

acabat per ser incapaces de respondre efica¡;ment a les seves própies reivindicacions. La ine-

ciacions ambientalistes, i cal entendre aquest problema no solament com una qüestió . ide-

xistencia de líders visibles amb formació especialitzada pot constituir un element que expli-

ológica sinó també relativa a l'organització interna i als recursos disponibles. Els p~rtits eco-
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Logistes espanyols tenen una infraestructura molt feble, alhora que en molts casos fins i tot

Ben al contrari, han actuat en la direcció de crear socialment el problema i de mostrar tot un

no són recolzats perLa resta·.de grups conservacionistes. Amb una capacitat d'actuació escas-

seguit de qüestions i possibilitats a l'acció que haurien romas fora de l'arena pública s.ense

sa i un personal poc especialitzat, Les altres associacions veuen poc atractiu en el seu apro-

la seva partícipació. La utilització controlada del conflicte ha demostrat en algunes situa-

pament quan el que de veritat es persegueix és incrementar L'eficacia de Les activitats de con-

cions ser una estrategia beneficiosa en l'assoliment dels seus objectius. Pero per altra banda,

l'op~

la necessitat d'aconseguir recursos suficients per la gestió de les entitats ha implicat una

ció política és vist com un inconvenient o com un perill. Per una part, pot suposar un incre-

certa moderació dels seus proposits. Les associacions ambientalistes han estimulat la recer-

ment dels problemes d'organització perque amplia el nombre de subjectes amb els quals cal

ca científica en camps novedosos, han provocat certes reformes en els sistemes polítics,

prendre Les decisions, i ¡:¡er L'altra, pot suposar La instrumentalització de Les associacions con-

administratius, i economics, i han contribuit a educar -i no solament informar- el públic

servacionistes o La infiltració d'individus conflictius, més preocupats per interessos polítics

sobre nous interessos i valors. Pero les seves accions han estat limitades a la manca de recur-

personals que per treballar en els proposits i consolidació de les associacions. A més, l'acos-

sos i al fet que generalment treballen en la periferia de centres de poder i de decisió. Les

tament d'aquestes associacions ambientalistes als partits al poder s'ha traduil en la capta ció

organitzacions de defensa del medi ambient i la sostenibilitat no són una simple expressió

dels seus líders, que han entrat a formar part de les seves estructures polítü:¡ues i finalment

d'una transformació cultural 'postmaterialista' o de caracter irracional, ans al contrari, són

servació i millora del medi ambient i sostenibilitat. Fins i tot, a vegades, acostar-se a

de la mateixa administració pública.

origen de canvi social i actuen en la direcció d'aprofundir la racionalització de les relacions
-presents i futures, locals i globals- que la societat manté amb el seu entorn.

Comentan

Hem vist com l'acció organitzada per la defensa del medi ambient i la sostenibilitat pot pren-

Les associacions ambientalistes ·voluntaries són una de les forces més importants de canvi

angloxasons com els dels Estats Units o Gran Bretanya, afavoreixen l'aparició d'una forma d'ac-

estructural cap a patrons de sostenibilitat. Els diversos objectius quepersegueixen, les dife-

cióorganitzada diferent a la que hom traba en altres contextos europeus com el frances o l'a-

rents estrategies organitzatives, i els efectes que les seves actuacions comporten sobre el

lemany. En el primer, la feblesa de l'estat, l'obertura a les peticions i organitzacions de la socie-

dre múltiples formes. Alguns autors interpreten que les estructures polítiques ·d'alguns pai'sos

conjunt de la sócietat o sobre el propi medi ambient depenen de multitud d'elements, alguns

tat civil al procés polític, ['existencia de procediments de consulta pública, la permanencia de

de caire ideológic i d'altres en relació a la disponibilitat de recursos i de_personal especialit-

tradicions associatives i de dialeg, el respecte vers les minories i les periferies, l'autonomia del

zat. Conservacionisme i ecologisme constitueixen dos models que sovint han estat utilitzats

sistema judicial o la moderació dels actors entre d'altres factors; faciliten les estrategies retor-

de forma contrapasada per classificar les orientacions i les tactiques de les diferents orien-

mistes. En canvi, a Fran¡;:a o a Alemanya, on l'estat és més tancat i centralitzat i on les con-

tacions dins de l'ambientalisme. No obstant, no existeix contradicció entre les dUes posicions,

dicions anteriors no es donen, potencien una estrategia més política, electoral o fins i tot vio-

ja que freqüentment el resl!ltat de les seves accions depen més dels recursos disponibles de

lenta (G. Sainteny, l993). En aquest sentit C. Joppke emfatitza el paper de la cultura política

cada organització que de les seves orientacions ideologiques. El paper de les associacions

del país a l'hora d'explicar l'elecció d'una estrategia ambientalista més o menys política. Així

de solucionar els problemes de medi ambient.

per exemple, en uná analisi comparativa que va realitzar sobre els moviments antinuclears als

...

voluntaries ambientalistes no ha estat ni és

~l
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Estats Units i Alemanya aquest autor traba que els primers eren de caracter més local, espe-

No obstant, per a alguns, etmoviment ecologista no ha suposat cap canvi substancial en el

cífic i basats en objectius concrets, mentre que el moviment antinuclear alemany era molt més

sistema económic, en l'organització política, o en els valors culturals vigents. Més aviat el

filosófic i estava més dirigit a l'estat (C. Joppke, 1993, cf. a G. Szell, 1994).

contrari, els més crítics opinen que aquest moviment ha donat origen a la creació de nous
mercats, ha incrementat la legitimació dels sistemes electorals, i ha

refor~at

la integració de

Les associacions ambientalistes representen, d'una forma particularment significativa, aque-

molts grups socials a través de noves identitats col·lectives. Certament, la incidencia de les

lla proporció de la població que disposa d'uns interessos, valors, o posició social favorable a

accions dels grups ambientalistes en les condicions actuals es troba molt limitada perque,

l'acció ambiental i per aquesta raó, constitueixen una font inapreciable de transformació cap

com argüeixen alguns autors, no actuen sobre les causes sin.ó simplement sobre les conse-

estructures socials més sostenibles. Les accions per part de les organitzacions voluntaries de

qüencies dels probletnes ambientills. Així, per a A.Schnaiberg (1993) no és possible que els

medí ambient poden afectar o modificar elements que pertanyen a ['estructura cultural, polí-

problemes de medí ambient puguin solucionar-se únicament a través d'accions parcials com

tico-legal, social, o económica del país, i finalment, a les relacions que la societat manté amb

la del reciclatge, ja que no canvien fonamentalment les causes sócioestructucturals que els

el seu entorn. És evident que si els seus membres no tinguessin el convenciment que és pos-

provoquen. Segons ell, l'actual sistema d'economia de mercat no solament queda intacte sinó

sible transformar els impactes que les activitats humanes actuals comporten sobre els siste-

que, a més, la consideració de la variable ambiental en el calcul de negoci obre nous mercats

mes ecológics aquestes associacions no tindrien cap ·raó de ser. Tanmateix pero, els· individus

i

refor~a

el sistema productiu vigent.

i els col·lectius que decideixen actuar per l'assoliment de l'objectiu general de sostenibilitat
i de respecte pel medí ambient, tenen la possibilitat d'escollir entre estrategies molt diver-

Tanmateix peró, seria erroni entendre que el paper de les associacions voluntaries ambienta-

ses, en funció de les seves percepcions, interessos, valors, posició social i recursos.

listes consisteix a solucionar els problemes que plantegen. Més aviat al contrari, i de manera comprensible, han estat més importants a l'hora de crear o recrear socialment aquests pro-

De les diferents interpretacions sobre les causes finals dels problemes ambientals en deriven

blemes, donant a coneixer i denunciant públicament situacions que sense la seva intervenció

les diferents actituds i concepcions que els actors socials mantenen ,sobre les seves solucions.

haurien passat totalment desapercebudes. Els moviments ambientalistes s'han erigit com

Per a uns, la millo,r manera d'actuar en benefici de l'entorn és

comen~ar

per la modificació

actors principals en la definició de la crisi ambiental, en la selecció dels fets comunicats, i

etica d'un mateix. Per uns altres, la base del canvi cal buscar-la en la transformació del con-

en la crítica de les prioritats de l'agenda política. A través de l'extensió de la informació i de

junt de la societat. Uns col·lectius es limitaran a realitzar accions concretes i immediates;

la mobilització pública han obtingut un estat d'opinió, de debat social, i de recolzament

d'altres, reflexionaran sobre les possibitats de canvi global. Uns emfatitzaran les causes

públic necessaris per l'adopció posterior de mesures ambientalment adequades. Han estimu-

económiques dels problemes de medí ambient, i d'altres les polítiques, legals, o potser les

lat la recerca científica en camps que anteriorment no estaven considerats, a la vegada que

culturals. Uns defensaran majoritariament solucioñs tecniques; altres les més polítiques i

aquestes noves i,nvestigacions han tingut efectes multiplicadors sobre la percepció i l'acció

socials; Les associacions voluntaries de medí ambient actuen, en major o menor mesura,

públiques. Per tant, ha'n potenciat no solament l'acció ambiental voluntaria, sinó també

sobre tates aquestes causes i solucions i per aixó, no són simplement producte del canvi

la coercitiva, a través de la creació de nova legisladó; institucions, i de formes de con-

social, sinó que sobretot elles mateixes són origen de canvi i d'innovació social.

trol democratic.
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Des del punt de vista políticoadministratiu, aquestes organitzacions han estimulat alguns

aitals ca nvis eren costosos o poc rendibles a curt termini, han estat més viables a llarg ter-

canvis significatius en els processos de presa de decisions, han motivat l'actuació de l'estat

mini tant des del punt de vista económic com ambiental.

en camps on aquest tradicionalment no ha intervingut (on ha portat a terme processos de
no-decisió, 'non-decisions'), i han provocat la creació de departaments o conselleries en els

L'elecció d'unes estrategies per l'acció ambiental organitzada i voluntaria entre aquelles de

aparells governameritaLS. A escala global, la influencia d'aquestes organitzacions ha estat

caracter 'conservacionista' o 'ecologista' tampoc no es~a lliure de tensió. Irónicament; una de

decisiva en moltes negociacions del programa de les Nacions Unirles sobre Medi Ambient i

les sempiternes crítiques dels conservacionistes als partits ecologistes és que aquests últims

r

Desenvolupament, la conserva.ció de l'Antartida, i de molts altres convenis de conservació

estan molt més preocupats per teories i per plantejaments generals que per la lluita concre-

internacionals (v. T. Princen, & M. Finger, 1994).En l'ambit nacional, l'aparició de nous orga-

ta; i vicerversa, els partits ecologistes critiquen a les associacions conservacionistes la seva

nismes estatals de medi ambient no ha substituil en cap moment el paper de les associacions

manca d'un projecte de canvi global. Davant d'aquesta situació hom no hauria de deduir que

voluntaries sinó que, més aviat al contrari, l'ha

refor~at.

Les agencies administratives i les

l'ecologisme polític ha fracassat en favor de les associacions conservacionistes o viceversa.

entitats cíviques responen a percepcions, interessos, i postures morals diferents; el conflicte

Les dues posicions, ni estan en competencia ni una s'imposa sobre l'altra. Gairebé tates aque-

entre les quals no desapareix. Els grups ambientalistes han tingut un paper decisiu en la fis-

lles interpretacions que postulen una tendencia cap una posició o cap a una altra són sim-

calització i control de les intervencions públiques i han desvetllat els interessos reals que hi

plement explicacions molt parcials que estan en funció dels valors o interessos dels qui les

havia al darrere d'algunes actuacions económiques i polítiques. Tanmateix, han contribuil a

ofereixen. És cert que algunes associacions tradicionalment més especialitzades, han anat

assegurar en part el compliment de la normativa ambiental vigent i han fon;at la creació de

incrementant els seus ambits d'actuació, peró aixó no les ha fet més 'polít1ques' (en el sen-

nova legislació. L'expansió en la democratització de les determinarles decisions públiques

tit electoralista). El que s'ha produil és un increment general i una diversificació en els camps

també ha estat visible i en alguns casos, han questionat la legitimació i la veracitat de les

de participació, que poc deu a replantejaments ideológics i més a raons practiques. La trans-

decisions d'experts, tecnics i gestors públics. Per altra banda, els partits ecologistes han

formació interna de les associacions ha estat el resultat de varis factors, pero en especial, de

suposat en alguns pai"sos una certa revitalització de la vida política i him provocat la inclu-

la majar disponibilitat de recursos materials i humans, el que ha contribuil a donar una majar

sió de reivindicacions de caire ambiental en els programes dels grans partits.

eficacia i capacitat de gestió de les entitats conservacionistes. Aixó és valid tant perles associacions polítiques com per les més apolítiques, tot i que en el .cas dels partits ecologistés

Les accions socials de les associacions ambientalistes dirigirles a modificar processos de pro-

aital transformació rio s'ha dut a terme, perque han estat precisament els motius ideológics

ducció o d'extracció de recursos han estat considerats com estrategies o objectius més radi-

els que han impedit incrementar els seus recursos i aprofundir. en la racionalització de les
seves estructures internes.

cals que les accions dirigirles a la modificació de patrons de consum o 'l'extensió de l'educació ambiental (A. Schnaiberg, 1980). Ind~pendéntment d'aquesta consideració, el cert és que
en conjunt, els grups de defensa del medi ambient han contribuil a la notable modificació

Degut a la seva manca de poder real, l'eficacia de les accions de les associacions ambienta-

tant de determinats processos de producció com de consum, han desvetllat nous interessos i

listes depen de la possibilitat que les seves demandes es transformin en regulacions i insti-

valors, i han estimulat la provisió de recursos i la innovació tecnológica en Mees que, si bé

tucions concretes siguin recollides perles corporacions económiques i polítiques. Cal no obli-

-

-

Algunes formes d'acció i participació ...

Algunes formes d'acció i participació...

-

dar pero, que Les seves propostes són sempre anteriors a les que estrategicament realitzen

sions més extenses del temps (incloent-hi les generacions futures), de l'espai (su¡Jerant l'am-

els interessos corporatius. Les accions de les entitats cíviques de defensa del medí ambient

bit local) i de l'objecte dels drets (tenint en compte en conjunt de la biodiversitat). 1 per

no tenen un impacte immediat, sinó que en la major part dels casos comporten la modifica-

l'altra, ['eficacia hauria d'avaluar-se en la mesura que les accioris contribuYssin a aturar o

ció de practiques instituéionals de forma moderada, lenta, i a mig o llarg termini. Els efe e-

invertir les actual tenderícies negatives sobre el medi ambient i la sostenibilitat. Aixó ocor-

tes de l'acció ambiental sobre el canvi de percepcions públiques no és proporcional a la dis-

re per exemple, quan identifiquen els problemes de medi ambient solament amb algun sím-

ponibilitat de poder i de recursos de les associacions, i dones, l'actuació de petits grups pot

bol concret, com pot ser un ocell o un animal determinat en perill d'extinció. El problemá de

tenir efectes molt significatius sobre les visions futures del públic. Les millores o conquestes

la identificació del problema ..:[a degradació dels ecosistenies- amb el símbol-la desaparició

aconseguides per les associacions ambientalistes sobre la qualitat del medi ambient i la

d'una especie determinada- pot fer que finalment s'acabi actuant sobre el símbol i no sobre

millora de la sostenibilitat són altament inestables i sotmeses a constants pressions contra-

el conjunt de causes del problema, donant llot a accions 'ambientalment del tot ineficaces.

ries per part tant d'agents individuals com de corporacioris económiques i polítiques. Per

Evidentment, casos com aquests ens fan véure que una avaluació complerta de ['eficacia o l'e-

aquest motiu, aitals aven~os solament podran garantir-se en el temps en tant que el conjunt

quitat del moviment ambienta lista actual és complicada, i en especial donat el caracter ampli

de la ciutadania entengui, doni suport i participi en les seves reivindicacions.

dels seus objectius i la diversitat d'estrategies escollides.

En relació als aspectes socials i en concret respecte al suposat elitisrñe i manca d'equitat de

A l'estat espanyol, l'increment de la percepció pública dels problemes ambientals i l'augment

les accions del moviment ambientalista, l'acusació que les seves reivindicacions incrementen

de l'acció social per part d'associacions voluntaries en aquest camp alllarg de les darreres dues

la desigualtat no té fonament. Per una part, qualsevol consideració seriosa dels problemes

decades ha estat el resultat tant de la integració del país en les tendencies estructurals d'oc-

ambientals ha de tenir en compte aspectes com l'estreta interrelació entre Les economies

cident com de l'acceleració dels problemes ecologics que les societats industrials i .post-indus-

mundials més potents amb Les més desfavorides, la millora de les condicions ambientals dels

trials arrosseguen. És evident que sense problemes ambientals no existirien moviments

grups socials més desfavorits i exclosos, o la important extensió de l'equitat intertemporal

ambientalistes, pero ['existencia de problemes de medí ambient no comporta l'aparició d'asso-

mitjan~ant la capitalització o preservació de recursos i de patrimoni natural per les genera-

ciacions de defensa ambiental. Les entitats conservacionistes i ecologistes espanyoles aparei-

cions futures.

xen més tard que en els paYsos anglo,saxons i en comparació, encara són poc nombroses, encara que la integració en .els corrents culturals, polítics i económics internacionals ha compen-

Aixo no vol dir que en els moments presents tots els moviments ambientalistes tinguin en

sat en part aquest diferencial. Per una _part, és possible detectar ['existencia d'un éonsiderable

compte els aspectes o criteris tant d'equÜ:at com d'eficaci'a en la manera que he descrit més

moviment 'des de baix', amb un incomptable nombre de petits grups molt actius a nivelllocal.

amunt. L'analisi d'aquestes organitzacions ens mostra que encara hi ha importants vies per

Per l'altra banda, i amb l'excepció de la CODA, el conjunt de grans organitzacions i federacions

millorar-les. Per una part, al meu entendre, aixo seria possible si incrementessin l'obertura i

que actuen en el país esta format per associacions d'ambit internacional éom Greenpeace o

la demoératització dels seus processos de decisió i ampliessin el marc cognitiu i mo~al on les

Adena~WWF.

seves reflexions es porten a terme, de tal manera que a la vegada incorporessin unes dimen-

són les associacions conservacionistes, ja que els partits ecologistes no han sabut aprofitar ni

..
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han pogut consolidar-se en el marc polític espanyol tant per qüestions ideológiques com per

amb el sorprenent percentatge de persones que en teoría asseguraven estar disposades a afi-

la manca de recursos materials i humans. Una millora en el financ;ament i en l'especialització

liar-se a una ·associació ambientatista -,-més del cinquanta per cent ja a finals dels vuitanta

de les actuacions d'aquests grups ha incrementat el se u protagonisme, mostrant de forma crei-

(M . Garcia Ferrando, 1991). Atguns canvis en les insititucions i els sistemes productiu i de

xent un paper decisiu en la modificació de percepcions públiques i en la transformació de pro-

consum, i un cert 'enverdiment' de programes electorals semblen totalment acceptats pels

cessos administratius, jurídics, i económics. Malgrat tot, el fet que els nivells d'afiliació a

diferents agents socials. No podem oblidar que aquestes transformacions encara no han pogut

aquestes organitzacions és encara molt baix i el fet que la majaría de les seves estructures

aturar

estiguin poc corporatitzades limita l'abast i el poder de les seves estrategies, la qual cosa com-

negatius que ['estructura social espanyola provoca sobre els ecosistemes locals i globals.Peró

porta inevitablement que segueixin actuant en la periferia dels centres de poder .i de decisió.

en l'aspecte aquí analitzat, l'acció social per part d'assoéiacions de defensa de medí ambient,

suficien~ment

el creixent consum d'espai, de recursos i d'energia o d'altres impactes

hom pot observar un doble procés. Per una banda, hi ha hagut un increment en el nombre
La consolidació d'un sistema polític de caire democratic i el progressiu coneixement de les

d'agrupacions, que s'han consolidat gracies a la majar disponibilitat de recursos, un conei-

vies de participació per part de les associacions ambientalistes espanyoles ha estat un fac-

xement progressivament més .especialitzat; i un context polític més democratic. L'origen d'a-

tor clau pel creixement, en termes absoluts, d'aquestes entitats. Aixó no és de cap manera

questa tendencia cal buscar-la no solament en l'empitjorament real del medí ambienten tots

sorprenent, ja que es correspon amb el creixement d'altres associacions civils, polítiques o

els seus aspectes, sinó també, en el canvi d'actituds i en una majar percepció ambient deri-

empresarials de tata mena. L'abast i l'efecte real de .la seva aeció social cal considerar-la en

vades de la integració en els corrents socials i culturals propis dels pai'sos occidentals. Pero

relació a ['estructura amplia on actuen i que es caracterítza per un nivell elevat de densitat

per l'altra, hom constata l'estancament i la indiferencia de la majar part de la ciutadania en

corporativa. Les respostes socials davant els problemes ambientals han estat diverses, i en

aquesta materia, ja que pel que fa a les associacions ambientalistes a Espanya aquestes agru-

particular a Espanya les organitiacions ambientals han tingut un paper central no solament

pen un percentatge baixíssim de la població.

en la modificació de la visió pública d'aquests problemes, sinó també en la creació de noves
agencies administratives i en la lenta transformació de certes rutines i negligencies institu-

Aquesta mateixa feblesa del moviment associatiu de medí ambient espanyol explica també en

cionals. Han desvetllat problemes desapercebuts i han educat el públic sobre els seus propis

gran mesura, la mancanc;a' i el retard en l'adopció dé polítiques efectives per part de les ins-

interessos. Aixó ha ocorregut gracies també a la creixe)lt participació d'universitaris i pro-

titucions del país .. En aquelles Comunitats Autónomes on les organitzacions ambientalistes

fessionals en el si de les associacions i en els mitjans de comunicació. Les activitats de for-

han tingut una majar. implantació s'ha pogut observar un increment de les mesures i orga-

mació als ciutadans han estat decisives perqué la població entengués el sentit de les reivin-

nismes dedicats a la conservació i millora del medí ambient, si bé algunes organitzacions han

dicacions dels grups ambientalistes ja que sen se aquest' reconeixement i comprensió general,

treballat fora de la seva Comunitat o en col·laboració amb d'altres Comunitats. La majaría de

les associacions ambientalistes i les seves demandes són percebudes com absurdes i futils.

les .associacions per la defensa del medí ambient i la mi llora de la sostenibilitat cerquen lligams fora dels seus pro pis paYsos .o provenen directament de centres internacionals. Aixó .és

Així dones, és indubtable ['existencia d'un cert canvi en les percepcions i actituds del públic

ben lógic, donat que els problemes de medí ambient solament són comprensibles i aborda-

espanyol davant els problemes de medí ambient. Aquest fenomen es correspon , per exemple,

bles adequadament a partir d'una perspectiva global. La participació d'aquestes associacions

..
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fora de l'ambítcomunítarí o en organísmes ínternacíonals esta en bona partcondícíonada pel

arriben a ser caricaturitzats. A més, un fenomen no poc sorprenent d'aquesta opció política

fet que tínguín un tamany i grau de professíonalítzacíó suficientment grans. A Espanya, no

sembla ser que una bona proporció de les persones involucrades en la conservació del medi

gaíre més d'una desena d'assocíacíons conservacíonístes d'ambit menor que ['estatal reunei-

ambient no vota els partits ecologistes. Les discrepancies apareixen no solament en els pro-

xen aquestes tondicions. Per aquesta raó, el protagonisme de les entitats locals ha estat í és

pis objectius, sino principalment en els mitjans i en els protagonistes necessaris per assolir-

decisiu i inestimable,

encar~

qué sovint limitat als pocs recursos que disposen í a la seves

organitzacíons poc corporatitzades.

los. Pera uns, la manca d'unitat dels diversos col·lectii.Js representa una feblesa davant les
altres posicions polítiques; per altres, constitueíx una fon;a que pot permetre recollir el
potencial de ·mobilització social.

Respecte a les relacions d:aquestes associacíons voluntaries amb l'admínistració, val a dir que la
éreació de conselleries, comissions govern~mentals, o minísteris

de

medí ambient han estat en

En definitiva, les assoeiacions voluntaries que treballen en la millora del medí ambient i la sosc

general un fet posítiu per abrir noves viesd'íntervenciópolítica. No obstant hí ha el perill que

tenibilitat són catalitzadores de canvi social, pero evidentment, en última instancia l'exit d'a-

aquests organismes canalitzin i aillin la participacíó ciutadana cap un 'departament que no és ni

questa transformació, depen de les accions del conjunt de la societat. Els ef~ctes de les seves

el causant ni el responsable dels problemes que es valen solucionar. Per exemple, una d'aques-

accions no són mai immediat;s sinó que actuen de forma lenta i posposada, i per aixo, les refor-

tes dificultats a Espanya ha estat l-a creació i el posterior fracas del Consejo Asesor de Medio

mes institucíonals, administratives o legals són sempre posteriors a les accions portades a terme

Ambiente (CAMA), formatper organitzacions ambientalistes no governamentals. Sovínt, el resul-

per aquestes organ\tzacions. A més, l'omb~a de 'l'aprofitat' apareix gaírebé sempre en les seves

tat final de la particípació cívica en temes de medí ambient escapa als termes en els quals es

mobilitzacions, No obstant, són uns nous interessos i valors conscients dirigits a assolir un majar

planteja la propia negociacíó, condicionada a un ampli conjunt de factors

~xterns.

El contingut

nivell de sostenibilitat i de respecte per rentorn el que uneix i dóna sentit al conjunt d'aquestes

substancial de la intervenció pública no entra en la discussió, jaque els objectius a seguir ten-

associacions, si bé l'elecció concreta sobre el que cal conservar, fer, o prevenir, i de com fer-ho o

deixen a fixar-se amb anterioritat a les discussíons o en un ambit o termes díferents als quals

per que fer-ho és més

s'obre la participació. De fe( aquestes noves oficínes estatals poden tenir en part l'efecte per-

a un suposat coneixement objectiu o científic del funcionament dels sistemes ecologiés, sinó que

vers de permetre alliberar els altres departaments de la feixuga tasca d'enfrontar-:se amb els grups

també intervenen preferencies personals, representacions culturals, o valoracions estetiques i

ecologistes, ja que 'no són' el ministeri o conselteria de medí ambient encara que les principals

socials sobre com hauria de ser un entorn natural i societat ideals. Els moviments de defensa del

decisions que creen problemes o afecten el medí ambientes prenen en altres instancies o depar-

medí ambient i la sostenibilitat defineixen socialment el problema, e_ls seus.efectes i els seus res-

taments, com són ets de política energetica, industrial; agrícola, ó territorial.

ponsables. Pero malgrat alguns biaixós culturals i les dificultats polítiques i. economiques a les

conflic~iva.

Les accions dels grups ambientalistes no responen ú,nicament

quals s'enfronten, les associacions voluntaries de medi ambient i la sostenibilitat actuen indiscu- '
Els partits ecologistes a Espanya també han tingut una implantació més tardana que a la

tiblement en el sentit de radonalitzar els usos de l'espai, dels recursos naturals, i en general, el

resta dels pai'sos europeus. Comparativament, la seva organització és encara molt més debil,

conjunt de relacions presents í futures que

els seus recursos molt més minsos, i els seus resultats electorals poc significatius. El desco-

no esta basada en criteris purament utilitaris, tecnics, locals, presents o antropocentrics, sinó que

neixement per part del públic dels seus objectius és molt ampli, fins el punt qu_e a _vegades

també inclou ccinsideracions morals, estetiques i polítiques molt més extenses.

-

l'h~me

manté amb el seu entorn. Una racionalitat que

-
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2.2. LA PARTICIPACIÓ AMBIENTAL DE LA CIUTADANIA
INSTITUCIONS

Una participació social forta o debil?
PARTICIPAÓÓ

En general, la participació social de la ciutadania, quan aquesta es produeix, pot respondre
a diversos motius i prendre múltiples formes. Existeixen moltes vi es per recollir les preteren"
cíes i valors de la ciutadania relatius al medi ambient i sostenibilitat i canalitzar les seves
opinions i accions

mitjan~ant

ESTILS DE VIDA

SISTEMES qE PRODUCCIÓ

formes de participació directes o indirectes. En determinades

estructures polítiques de les democr<kies actuals occidentals es prima o es limita la partidpació a la política de partits; en altres, se cerquen i s'incentiven vies complementaries per la
intervenció cívica, sigui a través de l'aplicació .i adaptació de metodologies provinents de les

Griific 4. La participació se situa en una posició central en el procés de modificació deis estils de vida i

deis sistemes de producció així com de les institucions polítiques i' administratives orientades a redrer;ar
ambdós components estructurols cap a patrons de sostenibilitat.

ciencies socials a l'esfera política o per altres vies d'expressió individual. Diverses tradicions
en la cultura política, en

l~

comprensió de les funcions públiques que les ciencies socials apli-

cades poden oferir, o en la propia organitzatió institucional d'un país, estimulen que s'adopti una o altra estrategia per l'acció ciutadana. A nivell teoric, la combin.ació d'aquests i d'al-

ACCIÓ 1 PARTICIPACIÓ CIUTADANES PER AL MEDI AMBIENT 1 LA SOSTENIBILITAT

tres vectors que qualifiquen tant les causes, les formes i els efectes de la participació em per-

Categories classificadores

met obtenir dos models ideals de participació -social aplicable als temes de medí ambient i
sostenibilitat. A continuació selecciono dotze d'aquestes categories classificadores, que en
molts casos són complementaries, i que em porta a distingir entre
un model de participació
' .

'fort' i un model de participació 'debil'. Les condicions estructurals de cada context social
limiten les possibilitats

d'avan~ar

des d'un model debil a un model fort, encara que la propia

dinámica de la participació pot crear noves institucions que modifiquin les condicions estruc-

1. En funció de la relació motiu-moment d'acció:
A) PROACTIVA: que preveu o actua abans que ocorrin esdeveniments indesitjats.
B) REACTIVA: que actua com a reacció a un esdeveniment indesitjat (e.g.: moviments
NYMBY i LULU (*)) .

turals inicials. La participació és a la vegada causa i efecte de la transformació de ['estructura social i de fet, constitueix una de les forces més importants de canvi social.

2. Segons l'amplitud dels objectius i proposits que guíen l'aé:ció:
A) HOLÍSTICA: que cerca el canvi global i pensa sistemicament.
B) PARCIAL: centrada en qüestions particulars ('single-issue')

..

..

'NIMBY: 'Not In My Back Yard' (No a la Meva Parcel·la); LULU: 'Local/y Unwanted Land Use' (Ús Lacalment Indesitjat de la Terra).

...:...1
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3. En funi:ió del procediment escollit:
A) DIRECTA: és dóna igual capacitat d'intervenció a tata la ciutadania. Els participants
intervenen directament.

Algunes formes d'acció i participació...
B) MESO: té en compte l'ambit regional o nacionaL
C) GLOBAL: d'orientació mundial.

8. Segons l'orientació temporal de l'acció (depen del context)

B) INDIRECTA: delega deliberacions i decisions a representants cívics o polítics o bé

A) CLiRT TERMINI: Una sola generació (la propia).

canalitza les opinions mitjan<;ant metodologies provinents de les ciencies socials que

B) MIGTERMINI: dues generacions.

usen mostres de població representatives pero restringides.

C) UARG TERMINI: tres o més generacions.

4. Depenent de la capacitat d'intervenir en la formulació previa d'opcions:
A) QUANTITATIVA: basada en l'addiCió de preferencies d'opcions ja donades i molt limitades bé a través dels sistemes electorals (sumant vots), o mitjan<;ant soridatges
quantitatius (e.g.:

mitjan~ant

-

els vots o ·responent a opinions tabulades). Emfatitza

més els resultats qué el procés d'elecció.

9. Segons-el canal que s'utilitza:
A) ECONÓMICA: Mitjan<;ant la donació de diners, la compra de determinats béns o serveis o la inversió responsable de recursos economics.
B) POLÍTICA: Participant a través dels canals de participació polítiCa establerts.
C) LEGAL: Tramitant denúncies o fent recurs a altres formes de pressió jurídica.

B) QUALITATIVA: basada en 'discursos deliberatius'. Impulsa la reflexió amplia i represen-

C) SOCIAL I CULTURAL: Fe.nt ús de formes d'expressió social no polítiques o pressionant

tativa entre tates les parts implicades. Permet la previa formulació de propostes abans

directament pel canvi de percepcions, valors, o patrons culturals. Inclou les estrate-

que siguin posades a votació. Incorpora els llenguatges de la comunitat i dóna el súfi-

gies d'educació ambiental.

cient temps perla discussió (e.g.: consells i jurats de ciutadans o grups de discussió).
5. Depenent de ['existencia d'institucions que canalitzen l'acció:
A) FORMAL: Canalitzada per irístitucions permanents.
B) INFORMAL: No organitzada per vfa d'institucions formals. Inclou formes de participació dins de l'ambit comunitari o familiar.
6. En funció de l'obertura del procés:
A) DE GRUPS D'INTERES: restringit als grups organitzats.

A) MODERADA: Utilitza sols el dialeg com a única via d'acció.
B) RADICAL NO VIOLENTA: Fa ús d'estrategies radicals pero que no arriben a la violencia,
com les manifestacions, la no-col·laboració o el govern paral·lel.
C) VIOLENTA: Fa ús de la violencia.

11. Segons q1,1i inicia, lidera o controla tant el procés com els resultats de la participació:
A) 'DE DALT A BAIX' ('Top-down'): les elits polítiques administratives lideren i controlen,

B) DEL CON~UNT DE LA CIUTADANIA: inclou el conjunt d'interessos no organitzats

ta l vegada que concentren el poder. Els ciutadans o els grups d'interes no tenen capa-

del públic en general.

citat per garantir el complime~t dels acords presos resultats de la participació.

7. Depenent de ea mbit dels ~otius i els efectes especials de la participa ció:

..

10. Segons la radicalitat de l'éstrategia:

A) LOCAL: considera únicament l'ambit comunitari.

B) 'DE BAIX A DALT' ('Down-top'}: La ciutadania o els grups de pressió disposen dels
recursos necessaris per escollir o dissenyar controlar el procedimentde participació i
garantir el compliment dels compromisos del procés departicipació. Part del poder es
delega a la ciutadania o grups de pressió .

-

-
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12. En funció de la regularitat de la participació

ció ...
A continuació comento tres arees d'actuació local ben diferents, com exemples de les possibilitats, dels riscos o de les condicions que al meu parer caldria tenir en compte per garan-

A) PERMANENT: Es garanteix una participació regular.

tir unes accions ·ambientals més equitatives i eficaces a nivell comunitari. En particular,

B) PUNTUAL: La participació és puntual o aillada.

comentaré l'execució de les Agendes Locals 21 (AL21), la recuperació local d'espais naturals
A partir d'aquests dotze trets podríem dir que, en general, un model de participació ambiental
'fort' seria aquell en que el conjunt de la societat portés a terme una veritable acció ambiental

degradats, i realització de plans de reciclatge. En els tres casos, la participació directa de la
ciutadania no solament és possible sinó necessaria per exit d'aquestes iniciatives.

de manera proactiva i holística no limitada a una sola generació, on s'estimulés la participació del
conjunt de La ciutadania i que intervingués 'de baix a dalt' i de la manera més directa possible,

Les Agendes. Loca/s 21

que lligués els aspectes globals als locals alhora, combinés una certa radicalitat amb la moderació necessaria per obtenir forc;a i acords, a la vegada que ho fes de manera formal, informal i regular

mitjan~ant

les múltiples vies económiques, polítiques, jurídiques, socials i culturals al seu

El desenvolupament recent de les Agendes Locals 21 (LA21) ha obert un nou ventall d'oportunitats, a la vegada que temors, per l'aprenentatge social de comunitats en materia ambiental i

abast. I a l'inrevés, un model ~ebil' de participació seria senzillament aquell que fos reactiu, par-

de sostenibilitat. Consisteixen en programes d'acció ambiental no sectorial, que cerquen l'as-

cial, sols indirecta, de grups d'interes, de dalt a baix, orientada únicament a la comunitat local o

soliment d'objectius de sostenibilitat mitjan~ant la integració d'estrategies i actors. Els prece-

nacional limitada a una sola generació, excessivament moderada i formal, esporadica, i que fes ús

dents i la inspiració de les Agendes Locals 21 es pot trabar ja en el període que va de 1983 a

d'una sola via d'acció. Constitueixen dones dos extrems o models ideals de participació que no es

1987, anys en que les Nacions Unides van crear la Comissió Mundial pel Medi Ambient i el

poden donar en forma pura, pero que heurísticament serveixen per observar les debilitats o man-

Desenvolupament (CMMAD), la qual va publicar l'informe El nostre futur comú (1987). A partir

cances de les diferents estrategies de participació. De ben segur, dones, la sostenibilitat, entesa

d'alla es dóna ressó a unes de les definicions més conegudes del concepte de desenvolupament

com aquell estat dinamic que cerca l'optimització de les funcions dels sistemes sodals, económics

sostenible i que esta basada en la idea que el desenvolupament present no comprometi la capa-

i ecológics reqliereix portar a la practica un rílodel fort de participació ciutadana.

citat per satisfer les necessitats de les generacions futures (tot i el problema o la impossibilitat de saber quines seran aquestes necessitats futures). Posteriorment, l'any 1990 es va fundar
el Consell Internacional d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient (ICLEI) a Nova York en el

La participació directa dels ciutadans en La millora del medi ambient i La sostenibilitat locals

Congrés Mundial dels Governs Locals per un Futur sostenible, amb la col·laboració del Programa
de les Nacions Unides i la Unió Internacional de les Autoritats Locals. Un any més tard, aques-

Possiblement una de les vies més lógiques o potser més factibles, per aprendre que podem
fer per la millora del medi ambient i la sostenibilitat, sigui

comen~ant

ta darrera organització signaria la Declació d'Oslo sobre el Medi Ambient, la Salut i l'estil de

per l'ambit més pro-

vida, que segueix l'orientació de l'informe de la CMMAD. En 1992, de la Conferencia de les

per i immediat. És precisament en l'esfera local on conceptes tan abstractes com el de sos-

Nacions Unides pel Medi Ambient i el Deserivolupament (CNUMAD) celebrada a Río de Janeiro

..

tenibilitat poden prendre un significat real i adaptat a les condicions de cada context social.

el 1992 (la 'Cimera de la Terra') sorgiria L'Agenda 21. Es tracta d'una estrategia on s'especifi-

..
____..,;

-
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ció ...

quen e.ls punts a seguir per assolir el Desenvolupament Sostenible i que conté 40 capítols sobre

En alguns paYsos, s'ha demostrat que la realització d'Agendes Locals 21 (AL21) era percebuda de dues

els objectius, els mitjans i els actors socials que hi han de participar. En el seu capítol 28 es

maneres ben diferents, Pera uns, principalment grups ecologistes i cívics, les AL21 eren vistes com
comen~ament

del canvi, de la renovació institucional i del

redre~ament

destaca l'important paper que tenien les autoritats locals en el procés d'assoliment del desen-

el

volupament sostenible. Per aixó va marcar explícitament que abans de 1996 tates les autoritats

sostenibilitat. Per a ¡:¡ltres, i sobretot determinats estaments polítics i administratius, que no han

dels patrons locals d'in-

locals haurien d'haver desenvolupat una Agenda Local 21. Segons aquell document, aquestes

estes mai l'abast de la transformació que suposa l'adaptació social a patrons de sostenibilitat, eren

autoritats locals haurien de consultar els ciutadans, la comunitat, els empresaris i industrials a

vistes com la meta final, com l'extrem maxim d'obertura democratica on estaven disposats a arribar.

fi d'obtenir informació amb l'objectiu de crear consens en relació als programes, polítiques i

Davant aquestes dues concepcions tan oposades d'aquests processos, el conflicte, el fracas i el

mesures a prendre per assolir un desenvopament sostenible. Entre 1992 i finals de 1996 unes

desencís d'algunes iniciatives d'AL21 semblaven inevitables. Primer, perque la manca de compromi-

1.500 ciUtats del món van elaborar Agendes Locals. A Europa, l'execUció d'aquestes iniciatives

sos polítics previs o d'acords legals sobre que fer amb els resultats obtinguts amb les AL21 deixava

locals va estar estimulada per l'ICLEI, que en 1994 va signar la Carta d'Aiborg a partir de la

obert l'incompliment de les pro postes o menava a interpretacions molt debils de l'abast de les accions

Conferencia Europea sobre Ciutats i Pobles Sostenibles celebrada a Dinamarca i posteriorment

a realitzar; segon, i davant aquesta situació d'incompetencia i contradicció, molts grups socials

seguida per una altra conferencia de la mateixa organització a Lisboa el1996 (v. W. M. Lafferty

creien haver perdut ja massa temps, energia i confian~a que potser podien haver empleat de mane-

& K. Eckerberg, 1998; ICLEI, 1996; C. Flavin, 1997; C. Freeman et aL, 1996).

ra més eficient si haguessin seguit altres estrategies d'abast menys global; tercer, per que els procesos de les AL2l havien estat

Tot i que és encara massa aviat per poder fer avaluació general de les Agendes Locals 21, ja

incapa~os

de mobilitzar o d'integrar les preferencies i opinions del

conjunt de la població, i s'havien limitat a una participació únicament formada per grups d'interes.

comencen a produir-se alguns estudis comparatius importants que ens donen algunes pistes
sobre els elements dels quals depen una millar implementació d'aquestes estrategies. Segons

Per tant, 'l'exit' de les AL21 no depen tant de la producció final de documents plens de princi-

una anatisi comparativa de vuit paYsos europeus, dos dels factors que semblem condicionar

pis i propostes amb molt bones intencions, com de la possibilitat de crear estructures estables

en majar mesura de la capacitat per implementar AL21 semblen ser la tradició i ['existencia

d'acció i participació. Massa sovint s'oblida la cabdal importancia que té parlar abans que res

previa de polítiques ambientals a nivell nacional, així com l'autonomia de les autoritats locals

dels compromisos polítics i dels processos d'implementació que es puguin derivar de les AL21.

per poder implementar a nivell local. En la majoria de casos (llevat Gran Bretanya · i

Es tracta de definir previament en quina mesura els resultats d'aquests processos seran presos

Alemanya), com més recent és la política ambiental i majar és l'autonomia local, més favo-

de manera seriosa per part de les institucions locals o regionals. Per aixó, és decisiva també la

rable sembla ser el desenvolupament de les AL21. Hi ha d'altres factors relatiu5 a la distri-

involucració dels ciutadans també en la fase de seguiment, per evitar el que ha passat en alguns

bució i disponibilitat de recursos, així com les relacions que les autoritats locals mantenen

paYsos, on aquests plans s'han anat desintegrant i cada grup d'interes ha acabat fixant el seu

amb altres nivells administratius superiors i amb altres municipis. En a·quest sentit, la crea-

propi calendari i prioritats. (O pitjor, han establert la seva peculiar manera de fer els informes

ció de xarxes de municipis han permes notablement incrementar les possibilitats de coordi-

sobre els resultats, excessivament tecnics, críptics o indiscutibles, o en alguns casos, falsos).

nació i integració d'accions al respecte (W. M. Lafferty & K. Eckerberg, 1998). A Catalunya,

Així,_en la meva visió, la mobilització i la integració de les percepcions de la majoria dels ciu-

..

per exemple, hi ha la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat.

..

tadans, la creació d'estructures participativesestables, i la fixació de sistemes de compromisos

-
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polítics i Legals abans de parlar de sostenibilitat, haurien de constituir tres de Les condicions

ció •••
temes constitueix tot un ventall d'importants accions pera La conservació de La biodiversitat
Local i regional, que contribueix a La monitorització de La contaminació i que estimula La cre-

més elementals alhora de portar a terme tot procés de Les Agendes Locals 21.

ació de nous serveis ambientals en contextos socials, culturals i económics ben diversos.
Així dones, Les Agendes Locals, sempre i quan s'entenen i es duen a terme com a processos

Moltes de Les actuacions on fins ara ha tingut éxit La recuperació d'ecosistemes degradats

permanents de participació donen múltiples i decisives possibilitats pel necessari aprenentat-

serien impensables sense una intensa i amplia actuació educativa orientada al conjunt de

ge social vers La sostenibilitat a nivell de comunitari. Els objectius que plantegen són tants

sectors socials que conflueixen i mostren interessos económics, naturalístics o estétics e.n

que Les oportunitats d'acció superen en molts casos La capacitat de Lideratge i d'obtenció de

espais potencialment recuperables. Casos for¡;a coneguts actualment són el projecte de recu-

recursos per part de Les comunitats que Les plantegen. Certes propostes imaginatives d'acció i

peració de La selva seca de Guanacaste, al nord-oest de Costa Rica, o als Estats Units, el res-

participació ambientals en un municipi poden crear una espiral d'acció en altres Llocs que

tabliment de moltes de Les condicions hidrológiques i biológiques precedents a La canalitza-

estigmatitzi negativament a qui no hi entri. Els desenvolupaments recents de Les AL21 ens

ció del riu Kissimmere, a Florida. També als Estats Units, i en concreta L'estat de Pensilvania,

mostren exemples d'aixó. No obstant queda encara pendent un dels reptes més difícils de supe-

tan sols en deu anys i des de 1987 ja han estat recuperats úns tres-cents aiguamolls que

rar en Les AL21: trabar vies de participació i d'integració rep'resentativa del que en el Llen-

sumen una superficie total de més de tres-centes mil hectarees. En general, es prefereix que

guatge planer anomenem La 'multitud silenciosa'. És a'dir, de tots aquells ciutadans, La majo-

La restauració es porti a terme a espais mínimament grans, ja que d'aquesta manera es millo-

ria, que gairebé no intervenen en L'esfera pública no perqué no mantinguin concepcions ben

ra ['eficiencia de La inversió i dels costos económics inicials. Com més extenses són Les zones

definides i diverses sobre com ha de ser o no ser bé comú. Més aviat el contrari, es maritenen

recuperades, majors són també Les possibilitats d'atraure i de generar els seus propis ingres-

en L'anonimat precisament perqué no disposen d'aquells mitjans de participació que regular-

sos, necessaris pel seu manteniment, mitjan¡;ant La prestació de serveis d'esbarjo o de caire

ment permetin recollir Les seves opinions o canalitzar el seu potencial d'acció ambiental. En

educatiu (R; Snyder, 1998). La majoria d'aquestes actuacions s'acompanyen de La creació de

alguns casos, La seva participació solamentpodra ser de manera indirecta, encara que com veu-

centres d'interpretació d'ecosistemes, que a més de constituir considerables fonts d'ingressos

rem a continuació hi ha moltes possibilitats per explorar per L'acció directa del conjunt de La

per Les economies locals, compleixen també una important funció educativa.

ciutadania vers La millora del medi ambient i La sostenibilitat.
A Catalunya també comen<;a a haver-hi notables exémples recents de recuperació d'espais
La restauració de la biodiversitat local

degradats.on La párticipació de La societat civil ha estat decisiva, com són ara L'Aiguamoll de

A més de Les estratégies Locals de caracter integral com Les AL21, hi ha també d'altres ini-

tratégies Locals que han estat impulsades bé per associacions cíviques i recolzades tant per

ciatives de caracter més Limitat o parcial, pero igualment necessaries, que poden contribuir

L'Administració autonómica com pels. ajuntaments corresponents. En aquests dos casos s'ha

molt notablement a La millora -de Les condicions ambieñtals Locals i regionals. En aquesta

aconseguit La millora ambiental de zones que anteriorment eren utilitzades per L'extracció de

La Bóbila de Santpedor al Bages p els Estanyols de Mas Margall a L'Alt Emparda. Es tracta d'es-

Línia, L'ecologia de la restauració constitueix un nou camp d'integració política i científica que
ofereix enormes oportunitats per L'aprenentatge i acció ambientals. La

-

restaura~ió

d'ecosis-

materials com dargila, graves i. arenes, pero que amb La finalització de Les activitats eren
abandonades i subjectes a forts processos de degradació. Ara, després de Les actuacions

-

-
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corresponents, no solament s'ha aconseguit millorar la qualitat ambiental d'aquests espais

Els sociólegs ambientals Allan Schnaiberg, David Pellow, i Ada m S. Weinberg analitzaren en un tre-

sinó que a més s'han convertit, gracies a la disponibilitat de recursos com aguaits i plafons

ball publicat el1998 els motius i les conseqüencies que portaren a l'acceptació i la implementa-

d'interpretació, en notables equipamentsd'educació ambiental (v. SCEA, 1996-1997: p.5-7).

ció de programes de reciclatge a la ciutat de Chicago i un dels seus districtes del nord, la ciutat
d'Evanston. Els autors demostren com el reciclatge, mal enfocat, ha arribat a presentar-se comuna

En tots aquests espais s'intenta assolir, dins del possible, el majar nombre de condicions ini-

panacea als mals del mercat, com un joc on tothom ·pot guanyar, donant resultats totalment nega-

cials que existien abans de la disrupció ambiental. En la seva concepció ideal es pretén que

tius. El reciclatge ha arribat a erigir-se com una nova ideología, que trasllada el centre del pro-

aquests ecosistemes puguin arribar a conservar-se en bones condicions per ells mateixos de

blema ambiental dels productors i el situa als consumidors. Als Estats Units, alguns administra-

manera que la intervenció humana sigui mínima. Aixo, no obstant, significaría que la plena

dors creien que era possible descontaminar de manera barata i tanmateix mantenir o refor~ar els

restauració d'ecosistemes sols seria possible sempre i quan aquests projectes es portessin a

interessos de les grans corporacions economiques i polítiques locals i nacionals. No obstant, el

terme des d'una perspectiva molt amplia, gairebe global. Ja que aixo no és factible en la majo-

desencantament d'aquestes il·lusions no va tardar gaire en arribar. Rapidament es va veure com

. ria de les ocasions, i menys en espais

for~a

antropitzats com els europeus, la intervenció i el

seguiment constant dels estandards de qualitat de les zones recuperades constitueix una tasca
inevitable on la participació activa dels ciutadans hi ha de jugar un paper indispensable. La
participació és condició necessaria per garantir la seva conservació. Per tant, no només les
escales d'infants, sinó un bon nombre de sectors socials diversos podrien fer ús qualitatiu d'aquests nous espais naturals, no solament com a visitants passius, sinó sobretot com agents
actius i regulars en les seves tasques de restauració i manteniment.

les externalitats negatives per l'eliminació de residus eren cada vegada més difícils de ser internalitzades pel mercat, i més encara quan l'estat defensava posicions niolt desreguladores i desintegradores. En aquesta situació, els conflictes augmentaven i donaven lloc no solament a ihlportants ineficacies i conseqüencies negatives sobre els ecosistemes naturals sinó sobretot sobre la
distribució social dels seus costos externs. La manca de correspondencia entre l'equitat i ['eficacia de les mesures relatives al reciclatge donava lloc a un desenvolupament no sostenible.
En el cas de les dues ciutats estudiades, tant la filosofía com els objectius dels dos programes de

La capacitació i integració de col·lectius desfavorits en programes de reciclatge

reciclatge no podien ser més distints. A Chicago, se cercava la quantitat, mentre que a Evanston, la
qualita~.

Per últim, un cas de les intenses i complicades interrelacions i contradiccions que es produeixen entre els diversos ambits, filosofies i sectors que intervenen en les accions ambientals,
queda il · lustrat en una de les accions ambientals que segons la majoria de sondejos el públic

Mentre que a la primera ciutat solament es perseguía la maximització del benefici corpora-

tiu i tot el procés patia de la manca de transparencia, la segona es basava en un lideratge responsable i en la capacitació de col· lectius desfavorits. Per exemple, a Evanston, joves exdeliquents o
exdrogadictes eren incorporats a deixalleries en les quals treballaven quatre dies a la setmana i un

esta més disposat a realitzar: el' reciclatge de residus urbans. El reciclatge demana de la parti-

es dedicava a millorar la seva capacitació, la seva autoestima i la seva formació professional. Aixo

cipació social amplia, per tant cal que el seu enfocament incorpori des de bon principi consi-

permetia millorar la qualitat del producte reciclat, incrementar el seu preu i fer"lo més competitiu a

deracions socials. A fi de concentrar-me en un cas concret, comento solament un estudi realit-

més que s'aconseguia una important tasca d'integració social. En definitiva dones, s'oferien noves

zat, al meu parer molt significatiu, en dues ciutats dels

~stats

Units a finals dels noranta.

..

oportunitats per integrar els objectius ecologics amb els economics i socials. De manera resumida:

-
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Veiem dones, com la millora de la qualitat ambiental i de les possibilitats per

CHICAGO

EVANSTON

Programa de les 'bosses
blaves' on tot es barrejava.

Programa de recollida en origen.

avan~ar

cap a

un desenvolupament sostenible a nivelllocal depenen sempre de la mesura en que el conjunt
de la comunitat pugui participar-hi de manera amplia i s'integrin adequadamentels objectius
d'optimització econó.mica, social i ecológica.

Basat en maximitzar la qualitat.
Basat en maxiínitzar la quantitat.
Explotació treballadors: mal pagats,
sense drets, poc motivats, poc productius. Seleccionen els treballadors que siguin més barats.

..

Integració de treballadors. Ben pagats, motivats i amb pos.sibilitats
de promoció. Recull col-lectius
desfavorits i se'ls dóna formació.

Inexistencia de lideratge visible
basat en compromisos personals.

Existencia de lideratge visible i responsable basat en compromisos
personals

Corrupció administrativa.

Transparencia.

Distribució regressiva dels ingressos municipals.

Distribució més progressiva dels
ingresos municipales

Objectius centrats en els interessos del
mercat i de les corporacions. Procediment: pensar en un grup reduYt de corporacions amb poder i després com satisfer els seus interessos i demandes.

Objectius centrats en la comunitat.
Procediment: pensar quines són les
necessitats de la comunitat i després. com cercar col-laboracions extenses per satisfer-les.

La participació dels ciutadans en problemes ambientals complexos: l'experilmcia
d'Ulysses a Barcelona
Si bé és possible i necessari que la ciutadania participi de manera directa per garantir la
millora de la é¡ualitat ambiental local, aquesta participació directa es fa més dificil sinó
impossible en problemes ambientals més complexos, com poden ser els de caire global. Tot
seguit comento una experiencia; que malgrat haver tingut un caracter exploratori, ha obert
també noves oportunitats d'acció i participació ciutadanes en problémes ambientals complexos i de sostenibilitat. Es tracta del projecte europeu Ulysses.
El projecte ULYSSES (Urban Líjestyles, Sustainability, and Integrated Environmentál Assessment-

Estils de Vida Urba, Sostenibilitat i Avaluació Ambiental Integrada) ha estat el majar projecte
de recerca

finan~at

per la Direcció General XII de..la Comissió Europea en el quart programa

marc sobre Medi Ambient i Clima, tenia 4 (Desenvolupament socioeconómic i sostenibilitat

Basat en relacions a curt termini.

Basat en relacions a mig i llarg termini.

Basat en maximitzar els beneficis i
minimitzar els costos económics de
les corporacions.

Basat en maximitzar de manera
conjunta els beneficis socials, económics i ecológics de la comunitat.

centres d'investigació europeus que han duit a terme treball de camp en set regions i arees

Resultat: Fracas.

Resultat: Exit.
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CREIXEMENT NO SOSTENIBLE.

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

Taula: Allan Schnaiberg. Adam S. Weinberg & David Pellow (1998).
Un estudi comparatiu del reciclatge als Estats Units.

ambiental). En aquesta recerca de tres anys iniciada el 1996 hi han participat un total de deu
urbanes europees: Atenesi Barcelona, Estocolm, Francfort, Manchester, Venecia i Zurich'.
Els equips col·laboradors d'ULYSSES i els seus responsables i investigadors són: Carla C. J·aeger (Coordinador, Universitat de
Tecnología de Darmstadt, Alemanya), Ferenc Toth (Institut Postdam per al·Canvi Climatic, Alemanya), Jeroen Van der
Sluijs/Jill Jaeger (Institut Internacional pera l'Anillisi dels Sistemes Aplicats, Austria), Salvador Giner/David Tilbara/Cristina
Querol (Institut <)'Estudis Socials Avan,ats-CSIC, Espanya), Maria Giaoutzi (Universitat Técnica Nacional, Grecia), Silvia O.
Funtowicz/Bruna di Marchi/Angela Pereira GuimaraesjClair Gough (Joint Reseorch Centre, Itálio), Jeremy Ravetz (The
Reseorch Methods Consultoncy, Regne Unit), Brian Wynne/Eric Darier (Centre for the Study of Environmental Change,
Universitat de Lancaster, Regne Unit), Gordon McGranahanj Asa GergerjMans Nilsson(Stockhofm Environment Institute Suecia),
i Gregor Dürrenbergerj Bernd Kasemir/Urs Dahinden (Institut Federal per a la Ciencia i la Tecnología Ambientals, Su1ssa).
Contracte. No.ENV4-ct96-0212 .

-
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L'objectiu del projecte Ulysses ha estat desenvolupar una metodologia i proporcionar les

tives al problema del canvi climatic amb la finalitat d'avaluar-lo i proveir una informació

bases per una reflexió teórica amplia que ajudi a millorar la participació dels ciutadans en la

potencialment útil per poder donar valoracions polítiques i personals al respecte. La presen-

formulació de polítiques de medi ambient i sostenibilitat. En particular, s'ha desenvolupat el

.tació dels models contenia advertiments sobre les incerteses del coneixement científic sobre

que anomenem 'Grups de Discussió d'Avaluació Integrada' o 'd'Avaluació Ambiental Integrada:

el canvi climatic i sobre les limitacions i les mancances de la informació continguda en els

Aquesta tecnica combina la utilització dels grups de discussió formats per grups de ciutadans

mateixos escenaris d'ordinador. A Barcelona en total es van utilitzar quatre models de simu-

i incorpora al procés de debat l'ús interactiu de models de simulació d'escenaris socials futurs

lació, I'IMAGE-2 (J. Alcamo, 1994), TARGETS (J. Rotmans i B. de Bries, 1997) Po/estar (SE!,

obtinguts per ordinador. Es tracta de models que permeten als participants observar i refle-

1996), i la Calculadora Personal de C02 (C. Schlumpf, et al, 1998). El model IMAGE propor-

xionar sobre possibles efectes derivats de diferents opcions i tendencies socials i ecológiques

cionava estimacions pera l'any 2100 de di verses variables socioambientals i reflectia impac-

generalment a Uarg termini de manera global i regional. Dins dels grups de discussió es parla

tes derivats de distintes decisions polítiques. Entre la multitud d'escenaris i variables que

de determinats problemes ambientals, es generen diferents escenaris en relació als estils de

podien ser visualitzades hi havia previsions sobre els nivells de concentració de C0 2 a l'at-

vida urba o a l'ús dels transport, i es van generant recomenacions i informes. En el cas de

mosfera, el canvi de temperatura global per grans regions, i d'altres canvis en els ecosiste-

Barcelona; els problemes tractats eren el canvi climatic i la seva relació amb el desenvolu-

mes o en l'agricultura derivats del canvi climatic.' El model TARGETS mostrava com afecten les

pament regional de la seva area metropolitana.

diferents perspectives culturals a aquestes previsions fent ús de la categorització

avan~ada

per Mary Douglas i Aarcm Wildasky (i que distingeix entre cultures individualistes, igualitaA Barcelona es van realitzar un total de trenta sessions de dues hores i mitja agruparles en

ristes i jerarquiques; M. Douglas i A. Wildasky, 1982; per resum, v. J. D. Tabara, 1996, p.58-

cinc grups de cinc sessions¡ més un de tres i un de dues sessions. En cada reunió hi partici-

60), la qual cosa

paven entre set i nou ciutadans que eren escollits aleatóriament i sota criteris de represen,
tativitat en funció de determinarles característiques, com el sexe, l'estatus socioeconómic, la

valors culturals en les preliisions científiques. Po/estar se centrava principalment a produir

perme~ia

introduir el debat sobre la incertesa científica i la penetració de

dades regionals. Ifinalment, la calculadora personal de C02 , permetia obtenir estimacions del

professió, el nivell d'educació formal i l'area de residencia. Tates les sessions eren gravades

nombre de tones per capita de dióxid carbónic d'aquells participants que s'oferien volunta-

en audio i algunes també en vídeo.

riament a donar a coneixer un nombre de variables suficient sobre el seu estil de vida. En
cada grup es mostrava un maxim de dos models'.

Els participants rebien varis 'inputs' d'informació d'experts i de líders d'opinió sobre canvi
climatic i sobre la situació a la regió d'estudi. Aquesta informació es proporcionava en la
forma de dues explicacions orals sobre el problema, a més d'un petit dossier amb dad es socioeconómiques i emissions de dióxid carbónic (C02) a l'Área Metropolitana de Barcelona així
com algun retall de diari escrit per líders d'opinió. No obstant, es pretenia que una de les
fonts d'informació principals alllarg de tot el procés de discussió fos l'ús interactiu de models
per ordinador. Aquests models intentaven descriure relacions interactives i sistemiques rela-

'La utilització de models d'ordinadors, jocs de simulació i d'altres eines de reflexió multimedia derivades de les noves
tecnologies de la informació i aplicades a la millora ambiental i la sostenibilitat c.omen,a a extendre's en ambits molt
diversos i en particular en l'educatiu. L:objectiu de moltes d'aquestes noves eines és millorar no només la capacitat de
comunicar-se sinó sobretot de pensar sistemáticament (systems thinking), no en funció d'una sola relació causa-efecte
sinó en base a un conjunt d'aquestes relacions. Aquest és el cas, per exemple d'un CD-Rom multimedia anomenat Recycled Places, elaborat per la Universitat de Sussex de manera interactiva amb nens d'escoles locals, i que de manera
visual i facil permet observar canvis en la biodiversitat i la pérdua d'habitants en algunes de les seves arees naturals
urbanes (v. J. Parry & P. Dickens, 1997).

..

ció ...
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Tanmateix, els participants produ"ien diferents ''outputs' amb les seves avaluacions i opinions.

comunicació i comprensió pública de temes ambientals complexos i, en general, de la qües-

A més dels enregistraments de les converses (o en algun cas, les cintes de vídeo), cada grup

tió de la sostenibilitat. Les experiencies portades a terme fins el moment mostren que és pos-

abans de comen¡;ar les converses es dividia en dos subgrups i realitzava un 'collage' cadascú.

sible avan¡;ar cap a procediments que compleixin· aquestes tres funcions, sempre i quan

Amb aquests collages es demanava que representessin de manera visual l'evolució de l'area

aquests processos s'adaptin a les condicions i demandes dels seus participants.

Metropolitana de Barcelona en els propers trenta anys sota dos supósits diferents en el consum regional d'energia. Un supósit era el de reducció a la meitat de les tendencies actuals en
el consum d'energia, i l'altre; el de manteniment de les tendencies ('business as usual'). Els

collages es feien a partir d'imatges que els participants retavallaven de revistes variades i
podien incloure qualsevollema, frase o dibuix que ajudés a expressar la seva opinió. A més,

AVALUACIÓ

escrivien un 'informe ciutada' amb les seves avaluacions del problema, les mesures a pendre

DECISIÓ

COMUNICACIÓ

en cas quetrobessin adequat actuar, i les dificultats que hi trobaven per portar-les a terme.
En tot cas, una de les prioritats de tot aquest procés a Barcelona era poder obtenir les visions
dels participants d'una manera molt propera als seus propis llenguatges i formes expressives10 •
Fig. 1:

Enfocament desintegrat de l'avaluació de riscos i problemes ambientals. Les tres funcions es realitzen
separadament

Fig. 2:

Avaluació Ambiental Integrada. Se cerquen metodologies d'aproximació de les tres funcions o tasques

En el cas de Barcelona, Ulysses representava un ampli esfort; de recerca social orientat a respondre tot un conjunt de preguntes entrellat;ades. En primer lloc, es plantejava si els ciutadans no experts serien capa¡;os d'entendre una informació experta sobre un tema ambiental
complex de tal manera que poguessin emetre una avaluació racional derivada d'un dialeg
obert i ordenat. No es tractava que els ciutadans es convertissin en experts ni que utilitzessin elllenguatge dels especialistes. Ben al contrari, es procurava que els participants entressin en un procés reflexiu on tothom tingués les mateixes possibilitats d'aportar idees i informacions, qüestionar-les, i posar-les a debat. En segon lloc, es va explorar en quina mesura
aquest enfocament podria contribuir a millorar i compensar les deficiencies que els actuals
mecanismes de participació i decisió pública mostren a l'hora detractar temes-com aquests.
I en tercer lloc, se cercava fins a quin punt aquest procés podria contribuir a millorar la

10

Per una discussió més detallada dels orígens teorics i del desenvolupament d'aquesta metodología, v. J. D. Tábara &

-

C. Querol, 1997.

..
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Així dones, Ulysses va partir i treballa amb el convenciment que una de les millors vies de

I en general, les experiencies dins dels grups de discussió demostren que la majar part de les

transformació cap una societat sostenible són el dié'ileg i la participació. Un procés, pero, que

practiques socials actuals més insostenibles i que donen lloc als impactes ambientalment més

sobretot ha de garantir les mateixes possibilitats d'avaluació, d'expressió i de comunicació a

negatius provoquen el rebuig unanim per part de la ciutadania consultada.

la pluralitat de participants.
A Ulysses, .s'ha

avan~at

en la comprensió de com certes metodologies de les ciencies socials

Moments colpidors de la recerca foren, per exemple, quan Carme, una mestressa de casa d'uns

poden deixar de ser n'omés tecniques d'exploració aseptica de la realitat per passar també a

setanta anys amb estatus socioeconomic mig-baix (i que durant les reunions mostrava certes

constituir-se instruments positius al servei de la participació, la millora ambiental i la sos-

dificultats per intervenir a les discussions) un dia va venir amb quatre fulls que havia estat

tenibilitat. Una participació que no deixa de ser indirecta, ja que parteix d'una mostra res-

escrivint alllarg del cap de setmana on expressava com hauria de ser la societat, com podrí-

tringida de la població, encara que suficientment heterogenia com per poder obtenir una plu-

em millorar el medi ambient, i quines mesures es podrien prendre en relació al canvi clima-

ralitat pro u indicativa d'opinions. L'evidencia fins el moment ens indica que una cosa tan

tic. O del cas de Joan, un jove escombraire de Barcelona, que en veure les emissions perso-

'senzilla' com una discussió oberta, plural i ordenada pugui arribar a erigir-se com un dels

nals de C0 2 d'un participant va reflexionar dient que ell estaria disposat a baixar-les a la mit-

mecanismes més racionals per entendre, avaluar, decidir i comunicar coneixements relatius a

jana mundial, tot i que entenia que el més just. donat el nivell de vida actual a Catalunya,

riscos i problemes ambientals, tant globals com locals.
':

seria baixar-les per sota la mitjana mundial. Per tant, el que es pretén és explorar noves formes per integrar tates aquestes importants reflexions dins del discurs, públic, massa sovint

Aproximacions semblants de caracter qualitatiu, tot i que subjectes a menor complexitat,

oblidades pels líders i representants polítics. Tot i el gran abast de la recerca, alguns dels

comencen ja a utilitzar-se en alguns pai"sos com mecanismes per millorar la implementació de

resultats d'Uiysses demostren com molts. participants:

les Agendes Locals 21 (B. Tuxworth, 1996). La utilització practica de metodologies socials com
els grups de discussió ja era

for~a

estesa en l'empresa privada i en el marqueting, jaque la seva
for~a

Aportaven opinions que no sempre (i en alguns casos ben poc) es corresponien amb les

utilitat s'havia fet ben palesa, tot i que es veia amb

aportades pels experts.

i la gestió pública. Aixo, en part, no deixa de ser sorprenent, ja que la recollida d'informació

Tendien a incloure els aspectes morals en les seves avaluacions sobre el canvi climatic.

soore Les percepcions i

prefer~ncies

reticencia en el camp de la política

dels ciutadans esta inexorablement lligada al bon govern.

Mencionaven repetidament com a fonts d'informació les experiencies personals.

Als Estats Units, i practicament des dels seus inicis a mitjans dels anys treinta, la utilització de

Aportaven altra informació de manera voluntaria (llibres, informació d'internet, retalls de

sondejos d'opinió sobre assumptes públics ja es va entendre com un instrument important en

fins i tot poemes i can~ons) i comentaven les seves reflexions dins dels seus con-

la democratització de les decisions polítiques. Tradicionalment. pero, els sondejos quantitatius

diari,

Q

textos d'acció més propers (vei"ns, família, feina, ... ).

obtinguts per entitats independents a partir de mostres estadísticament representatives han

Molts participants reconeixen haver apres sobre els temes tractats i adhuc alguns afir-

estat els procediments més coneguts i estesos. No obstant, i fins fa relativament poc temps,

maven haver canviat certes actituds.

les metodologies qualitatives havien estat

Demanaven que les seves cipinions fossin tingudes en compte.

resultats poc representatius. Les experiencies com la d'Uiysses demostren la forta pressió per

..

for~a

relegades, degut que s'entenia que donaven

...

-
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Un advertiment final: la regla ALERTA

característica de les metodologies qualitatives tradicionals, mitjanc;:ant la mi llora i el control
dels sistémes de recrutament dels participants (v. G. Dürrenberger, et ál. 1998; H. Harms, 1996;

La literatura de les ciencies socials esta plena de receptes, consells i models que intenten

J. Font, 1998; N. Font, 1998; O. Renn, et al., 1995; Stewart, J. 1994; J. Subirats, 1998; D.

explicar els motius i les condicions de la participació dels ciutadans en assumptes públics".

Tabara & C. Querol, 1997; J.D. Tabara, 1998a; J.D. Tabara, 1998b).

Tot i els nombrosos estudis i les potents teories de que disposem el debat continua i no sembla que se'n pugui seleccionar un únic factor explicatiu que discrimini tots els altres. Més

No obstant, tot i reconeixent

l'eno~me

potencialitat d'aproximacions com aquestes, és evident

que encara queden molts esculls per superar. Entre ells es traba justament la millora de la

aviat al contrari, són sempre conjunts de factors interrelacionats entre ells els que expliquen
l'exit o el fracas de les accions mobilitzadores coniUnitaries.

representativitat dels acords presos -,en cas que es produeixin-, d'aportació no intrusiva d'informació experta dins de les discussions, i de participació equitativa dels diferents sectors

Al meu entendre, un d'aquests conjunts d'elements que s'haurien de tenir en compte en tot intent

socials. També caldra trabar vies per incentivar aquests mecanismes de participació fora de les

de participació sociaL' en temes de millora ambiental i sostenibilitat a nivell comunitari es pot reco-

vies que depenen exclusivament de professionals experts i institucions subvencionarles. Alguns

llir una senzilla regla mnemotecnica, i que vaig idear per motius purament didactics. Es tracta

d'aquests problemes probablement puguin solventar-se, almenys de manera suficientement

d'ALERTA, un acronim que correspon a les sigles de les paraules Analisi, Lideratge, Estímuls,

satisfactoria, primer, simplificant els procediments actuals i segon, f~nt un ús conjunt i com-

Representativitat, Traducció i Adopció. El compliment de cadascun d'aquests elements -que són

plementari d'altres metodologies, tecnica que és coneguda erí ciencies socials com triangula-

a la vegada condicions i objectius a seguir en els processos de participació ciutadana- constitueix

rització. A més sera necessari reduir molts elements 'd'artificiositat' que han poitat inevita-

un repte extraordinari. Les estrategies per assolir ALERTA seran diferents en funció de les caracte-

blement els grups de discussió dins del projecte Ulysses, a fi que es converteixi en un proce-

rístiques de cada context social i dels recursos que disposin els agents mobilitzadors. Tot seguit,

diment molt més personalitzat i proper als contextos socials on es desenvolupa l'acció quoti-

examino un per un aquests elements en el cas de l'acció ambiental i la recerca de la sostenibilitat.

diana dels individus (v. K. Burgninham & M. O'Brien, 1994). Pero sobretot, el que finalment
demostrara la validesa de temptatives com aquesta sera si les avaluacions, propostes i coneixements expressats dins d'aquestes reunions poden acabar per informar i vincular als procesos

Analisi de les condicions locals

de decisió de manera substancial i continua. És en aquest sentit que aproximacions com aquesta podrien contribuir a la .mi llora de la capacitació ambiental de les comunitats on es portes-

Abans que res, cal saber quin és i com és el context social on se cerca la 'complicitat' dels

sin a terme. Es tracta d'un enfocament que podría generar un procés multiplicatiu i equitatiu

ciutadans. Cal invertir temps i esforc;:os per coneixer quins són els agents més mobilitzables,

d'adquisició dels compromisos necessaris per la transformació social, pero que posara a prava

les necessitats locals, les percepcions dels diversos sectors socials, així com les condicions

la seva continuilat i efectivitat solament a llarg termini. No és per tant, ni una panacea per
a tots els mals ambientals. que ens assetgen ni una cura general a la malaltia de la insosteni-

..

bilitat, sinó tan sols una via, i potser de les més importants, per mirar de super¡¡r-la.

11
La literatura en aquest camp, i en particular sobre temes ambientals, és amplíssima i es remonta ja a finals dels seixanta (v. M. Carley & M. Smith~ 1992; A. S. Causey, 1991; F. Franquena & S. Koelin, 1998; J. Sinclair & Diduck, 1995) .
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on es porta a terme la participació i que són úniques en cada context. Aquesta tasca supo-

o exogen si es realitza per alguna persona aliena a ella; (b) independent i imparcial, si repre-

sa aprendre i integrar els llenguatges, les tradicions expressives i els processos locals de

senta el conjunt de les diferents parts que entren a la partkipació, o partidista i parcial si

comunicació i de participació. El que es pretén dones és evitar qualsevol imposició dels ñns,

representa solament alguns d'aquests interessos; (e) professional, si esta encarregat a empre-

dels procediments de participació o de les estrategies de millora ambiental i de sostenibili-

ses privades, universitats, mediadors experts, o polítics professionals i no professional en un

tat a la ciutadania, ja que el coneixement, el respecte i la integració de les condicions locals,

altre cas; (d) remunerat o no remunerat. Moltes de les 'noves' vies de participació democrá-

han de considerar-se tant o més importants coni la sostenibilitat rilateixa.

tica, com els jurats, els consells ciutadans, les mediacions o d'altres discursos deliberatius de

Si bé l'analisi previa de la situació local constituteix condició imprescindible per saber com

Aixo ha donat lloc a tot un nou 'mercat' de venedors i compradors de democracia, els costos

orientar qualsevol estrategia, identiñcar i utilitzar correctament els recursos disponibles, o

dels quals es justiñquen per raons obvies de mi llora d'equitat i eñcacia de les decisions públi-

deñnir els objectius de manera realista i adaptada a les necessitats de la població correspo-

ques, i en el nostre cas, com una inversió per a la sostenibilitat. Al meu entendre, un bon

nent, al mateix temps pero, no garanteix per si sola l'exit de ['estrategia, dones aixo final-

lideratge ha de cercar l'equitat, la representativitat i l'eficacia, tant dels procediments com

ment dependra de la capacitat de satisfer suñcientmeilt almenys les altres condicions que es

dels continguts de la participació, així com garantir el compliment dels acords presos.

caracter qualitatiu es basen en lideratges exogens, independents, professionals i remunerats.

comenten a continuació.

Estímuls a la participació
Lideratge

Ja he comentat anteriorment la importancia central dels estímuls selectius en tata acció
Tata participació necessita de lideratge. És erroni creure que és possible la participació

col-lectiva orientada a la provisió d'un bé públic. Fent una extensió de la proposta de Marcun

v.oluntaria o espontania sense lideratge. L'economia de la participació ens ensenya que tata

Olson, enteníem que els estímuls de participació podien ·ser no solament economics o finan-

acció pública decisiva suposa una forta inversió de temps, diners i recursos humans qualiñ-

cers, sinó també de caire social (com la millora del prestigi o l'autoestima) o morals (relati-

cats que cal organitzar i mobilitzar de manera eñcient. Per aquest moti u, hi ha moltes mane-

ves a aspiracions o indignacions de tipus etic). Els estímuls són

res de formar i ñnan~ar els costos que suposa qualsevollideratge sigui en l'esfera pública com

l'esforc;, el temps o els costos que suporta la població que lluita perla provisió d'un bé públic

privada.

per sobre de la població 'aproñtada' (els 'free riders'). La forma i el contingut dels estímuls

neces~aris

per recompensar

han d'elegir-se en funció del coneixement de les percepcions de les necessitats locals. Les
En el cas de la participació comunitaria veiem que, entre d'altres característiques, elliderat-

percepcions dels costos o dels beneñcis de tes persones que potencialment poden . integrar-

ge pot ser: (a) endogen si és portat a terme per part d'algun membre de la propia comunitat,

se en el procés de participació, així com dels destinataris dels productes generats per aquests
processos, són sempre peculiars en cada context social.

nll

...

ció ...
A més, la dotació d'estímuls que segueixin patrons de discriminació positiva juga un paper fona-
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Traducció de la complexitat

mental per la integració de col·lectius que altrament no serien incorporats a procés de decisió. Els
estímuls són necessaris per garantir l'equitat. L'establiment de procediments de participació plena-

El traspas de les qüestions sobre medi ambient i sostenibilitat plantejades 'en termes estric-

ment representatius sols és possible mitjanc;ant la distribució d'estímuls dirigits a grups o interes-

tament experts a l'ambit polític i social requereix de la traducció de la complexitat en un dis-

sos menys afavorits i que contrarestin la majar capacitat d'intervenció dels més organitzats.

curs intel·ligible per part de la ciutadania. La traducció sols és possible mitjanc;ant el coneixement i la integració de les condicions locals i és necessaria per crear el clima de confiam;a
i seguretat per poder portar a terme l'acció social. La traducció su posa l'explicació amplia dels

Representativitat.

significats o propósits de l'acció col·lectiva, així com dels mitjans per aconseguir-los. Traduir
el discurs ambiental a llenguatge senzill contribueix a estendre'l a la quotidianitat, que és on

La representat1vitat dels processos i de les decisions acordades constitueix un dels reptes més

finalment s'ha de materialitzar l'acció social. Idóniament, un procediment adequat de tra-

difícils i a la vegada més oblidats de moltes de les estrategies actuals dirigides a millorar la

ducció hauria de capacitar tots els participants dels suficierits recursos cognitius i comuni-

sostenibilitat a nivell comunitari. Moltes de les decisions que s'adopten dins de processos

catius per poder entendre les posicions dels altres i defensar les seves amb igualtat de con-

com els de les Agendes Locals 21 són producte de reunions formades per grups d'interes

dicions.

reduils, de comités d'experts, o d'elits no representatives que mai no cerquen ni la reacció ni
l'aprovació del conjunt de la ciutadania. Aixó no solament suposa un greu defícit de legitimitat, sinó que a. més es tradueix en la imposibilitat d'integrar. el públic de manera plena-.

Adopció de compromisos

ment activa en la formulació i participació de les estrategies d'adaptació.
En molts sentits, la participació constitueix una veritable negociació de compromisos11 • Per
La representativitat i la legitimació polítiques no són el mateix que la representativitat i la

tant, l'establiment de mecanismes que garanteixin l'adopció i el compliment dels compromi-

legitimació socials, ja que els primers són expressió d'estructures i institucions que repre-

sos o la implementació d'estrategies polítiques consensuades per part de les institucions i de

senten interessos, conflictes i valors organitzats o que no responen necessariament a la

grups que s'han integrat en el procés suposa un element clau que cal tenir present des del

voluntat del conjunt de la situació social present en aquell moment. Moltes experiencies de

primer moment que es planteja la possibilitat de participació. En bona part, l'aparició de

recerca social ens mostren com la gran majoria d'aquelles rutines i practiques socials més

desil·lusió i el desencís durant i alllarg del procés d'implicació depenen d'aixó. És possible

insostenibles provoquen el rebuig de la ciutadania. La permanencia de centres de decisió i

que la signatura d'acords legals consensuats o d'altres vincles jurídics contribueixin a asse-

de deliberació sobre els assumptes públics, no en els ciutadans sinó en corporacions que cerquen interessos particularistes i a curt termini demana la creació de mecanismes dinamics i
representatius per poder coneixer l'opinió de la ciutadania al marge d'interessos immediats i
parroquials i per damunt del que condicionen les seves encarcarades institucions.

-

11
Tant és així que cada vegada és més present una creixent porció de professionals únicament dedicats a La negociació
i mediació de conflictes ambientals, no solament als Estats Units sinó també a Europa (v. J.D. Amy 1983; J.W. Blackburn
& W. M. Bruce, 1995; G. Bigham, 1986; A. B. Dotson, 1983; L. M. Lake, 1980; M. Stubbs, 1996; J. D. Tabara, 1998a)
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gurar l'adopció dels acords, per la qual cosa són necessaris recursos i capacitat de pressió. En
princfpi, l'acceptació de lligams dependra sobretot del fet que els diferents actors involucrats
percebin que els procediments establerts han estat sufiencientment representatius i oberts.
El fracas de participació de la comunitat en les iniciatives de millora ambiental i de sostenibilitat ens hauria de fer reflexionar sobre cadascun d'aquests elements, que no constitueixen
etapes a seguir de manera progressiva, sinó un ·conjunt entrelligat d'aspectes que poden ser
controlables fins a cert punt. No obstant, en tot cas, moltes de les condicions de participació vénen donades i són externes a les persones que valen mobilitzar la ciutadania. Així,
davant la manca d'implicació social de la col·lectivitat ens podem preguntar: pot ser ens va
pretendre imposar des de dalt les decisions de sostenibilitat sense cap mena de consulta?; es
van passar per alt les necessitats de la població local?; es van deixar d'estimular els agents
que tenien més o menys capacitat o poder?; no va entendre la ciutadania el sentit de les
accions que es volien realitzar? ... Al me u parer, tates aquestes preguntes, i moltes altres es
multipliquen quan pensem i intentem assolir els objectius de la regla ALERTA, que no pretén
ser ni un model suficient ni una panacea universal a la manca de participació ambiental
comunitaria, pero sí una reflex1ó o un advertiment per aquells que cerquen una implicació
duradora, forta i amplia de la ciutadania, necessaria en el procés d'adaptació social cap a la
sostenibilitat. Com hem vis( diverses metodologies provenents de les ciéncies. socials poden
ajudar a realitzar algunes d'aquestes tasques, com . la millorar de l'analisi de les condicions
locals o la representativitat i democratització de les decisions polítiques, encara que alerta,.,.
la participació costa, i costa molt .

...
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l propósit d'aquest treball ha estat especificar el concepte d'acció ambiental, aportar

algunes idees que al meu entendre caldria tenir en compte per tal que pugui fer-se

és condició necessaria per al sorgiment de canvis substantius en ['estructura social. Per aixó

E

junt de la ciutadania. Entenc que una participació basada en un marc cognitiu i moral extens

efectiva, i mostrar alguns exemples de les potencialitats i mancances de les seves con-

he argüit que si aquestes associacions i iniciatives ciutadanes cerquessin procediments de

cepcions i formes organitzatives actuals. He argumentat que l'acció ambiental consisteix en

decisió i participació més democratics i complerts tot i orientant les seves estrategies a

l'element més fonamental en el procés d'aprenentatge i de canvi social vers la sostenibilitat

objectius més extensos podrien millorar l'equitat i ['eficiencia de les seves actuacions. En

i he defensat que tot aven<; vers aquest objectiu (o metaobjectiu) requereix de la materialit-

aquest sentit, he comentát dotze formes diferents de com la ciutadania pot canalitzar la seva

zació d'un model de participadó fort que no es limiti a una participació institutional, indi-

acció ambiental i he aportat un model i una 'regla' que, al meu parer, seria bo tenir en comp-

recta, esporadica o de grups organitzats.

te a t'hora d'impulsar la participació ambiental a nivell comuriitari.

L'aprenentatge social vers la sostenibilitat, suposa un procés on els estils 'de vida i els pro-

Altrament, he explicat que l'acció ambiental sorgeix com a resultat d'una cadena de cinc Jun-

1

.

cessos de producció es modifiquen i adapten constantment a unes noves condicions que sor-

. cians de probabilitat i no com a producte de cap llei determinista ' basada en una sola causa

geixen precisament de l'acció ambiental. En certa manera, es tracta d'un procés on tots apre-

i un sol efecte. El pas de la percepció a l'acció depen del que he anomenat 'context social de

nem a percebre noves realitats, noves opcions, nous interessos i nous valors, pero de fet,

la racionalitat' que és únic en cada situació. Així, podem dir que la probabilitat que un

'ningú' ho ensenya de manera unilateral. Tots aprenem gairebé alhora, entre tots, reflexiva-

vidu actui" positivament per la defensa del medi ambient i la millora de la sostenibilitat pot

ment i dins d'unes noves condicions quotidianes de 'nova normalitat', Unes condicions, pero,

incrementar-se si: (a) percep que aquestes qüestions són importants; (b) les opcions positi-

indi~

que aspirem a imposar-nos de manera lliure i democratica, i que com a tats, no han de ser

ves que pot pendre al respecte no es contradiuen excessivament o estan en consonancia amb

constriccions a la voluntat, sinó que han de crear noves oportunitats per l'acció ambiental.

els seus propis interessos; (e) manté uns valors o unes creences que poden contrarestar els
interessos egoistes o orientar la seva acció vers nova racionalitat -que traba lógica la defen-

Si les nostres accions estan condicionades. per ['estructura, ['estructura pot canviar com a

sa del medi ambient i de sostenibilitat; (d) disposa o se li proveeix dels recursos eco no mies,

resultat de l'acció. Amb alguns exemples, he mostrat com l'acció ambiental tant de determi-

de la posició social, o de les aptituds cognitives suficients per sentir-se prou capacitat i

nats col·lectius com de la ciutadania en general·contribueix notablement vers el redre<;ament

important com per portar a terme l'acció; i, (e) ['estructura económica, política i cultural on

de les pitjors rutilies i tendencies socials, tot creant noves condicions socials, ecológiques i

es desenvolupa la seva acció no promou unes percepcions, vators i interessos excessivament

económiques~

contraris a la sostenibilitat i permet una certa reflexibilitat i llibertat de crítica social.

Les associacions ambientalistEis voluntaries han tingut un paper essencial en

aquesta tasca, estimular l'aparició de noves institucions i de noves inversions per a la sostenibilitat i en general, a contribuir decisivament a la mi/lora de la racionalització de les rela-

Per tant, la realització d'accions per la mi llora de la qualitat ambiental i la sostenibilitat

cions de la societat amb elseu entorn. En la meva visió, és dar que la sostenibilitat necessi-

depen de la capacitat dels individus per percebre aquestes questions com a problemes, enca-

ta d'organitzacions ambientalistes cíviques i polítiques fortes, pero solament estara garanti-

ra que aixó no significa que la sola presa de consciencia comporti l'adppció de les mesures

da en la mesura que finalment es pugui arrioar a implicar de manera igualmer¡t torta al con-

adequades i accions ciutadanes per abordar-los. Cal que els individus entenguin que les seves

...
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accions o esfor¡;os per modificar o adaptar-se a la nova situació són racionals, bé en base als

Malgrat tot, afortunadament, no conec cap llei social que ens condemni eternament a la

seus interessos, o bé per coherencia amb els seus valors o creences. Des de la perspectiva de

insostenibilitat. En la mesura que lliurement volguem·actuar en el canvi de percepcions, inte-

~ue

bona part del públic entengui que no valla

ressos i valors, sera possible esperar que l'acció ambiental del conjunt de la ciutadania pugui

pena participar en aquestes qüestions. Peró en canvi, com argumenta Richard C. Mitchell, en

anar transformant aquelles rutines de produceió, estils de vida, i institucions que a hores. d'ara

molts casos, deixar d'actuar per resoldre determinats problemes de medí ambient és un acte

tant ens allunyen de patrons sostenibles. Tanmateix, peró, a la vegada, sóc conscient que la

de total irracionalitat. Si és cert·que fruit del sorgiment d'un nou paradigma social en les per-

sociología no pot aportar cap recepta facil de canvi social vers la sostenibilitat ni cree tam-

cepcions, les creences, els interessos i els valors en les societats contemporanies comen¡;a a

poc que cap ciencia social ho pot arribar a fer. Com a molt, des de la nostra reflexió, podem

emergir una nova racionalitat transformadora, la raó de la sostenibilitat, aquesta sols podra

intentar aportar una analisi que, des d'una perspectiva global, potser ens ajudi a ser més

formular-se en tant que incorpori i corregeixi conscientment els errors que fins ara han donat

conscients de la situació i que cqntribuiexi a orientar l'acció vers aquells elements, condi-

lloc als actuals resultats tan indesitjats. L'aprenentatge vers la sostenibilitat, dones, és un

cions o estrategies que ens semblin més decisius. Encara que, al meu parer, ['estrategia més

aprenentatge vers la transforma ció i reconcepció de la present racionalitat.

efectiva pel canvi social vers la sostenibilitat és simplement atrevir-se a fer-ho i aprendre del

l'individu maximitzador d'utilitat és possible

que fem.
Encara que la decisió d'actuar o no actuar en temes de medí ambient i sostenibilitat és producte de les percepcions, dels interessos i dels valors propis de cada actor, l'acció ambiental
no és únicament una qüestió de voluntat, sinó sobretot de capacitat: els recursos, la desigualtat i la posició social que cadascú disposa dintre de la seva estructura social condicionen
decisivament la possibilitat de reeixir en les seves intencions. Per tant, en darrer terme, és
['estructura política, cultural, i económica d'un país el factor que finalment acabara influint en
la formació de la racionalitat de les accions individuals. La probabilitat que es duguin a terme
les accions ambientals adequades augmenta en aquelles societats que disposen d'unes institucions suficientment democratiques, d'una cultura cívica i preocupada pels problemes de medí
ambient, i d'una organització económica fonamentada sobre principis de sostenibilitat. En una
estructura social no sostenible difícilment les accions individuals sostenibles seran considerades 'racionals' (en el sentit més amoral de la paraula). La recerca social ha indicat de manera
reiterada que a Occident, la trasformació cap una situació estructural sostenible ja s'ha iniciat
en el camp de la cultura, i en part, en algunes reformes del sistemes administratius, peró que
el nucli i els principis basics de l'organització económica i política (com el mercat o els siste-

..

mes de. participació social) segueixen practicament intactes als nous plantejaments.
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