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Sobre la Xarxa de Regions per al Desenvolupament Sostenible

Catalunya: de Johannesburg
a les Nacions Unides

A
R a m o n E s p a d a l e r

les darreries del
passat mes d’agost
va celebrar-se a la
ciutat sud-africana
de Johannesburg
l’anomenada Cime-

ra per al Desenvolupament Sostenible
(DS), continuació de la que havia estat
la Cimera de la Terra de Rio deu anys
abans. De ben segur que es pot fer un
balanç de clarobscurs tant de la feina
feta en pro del desenvolupament sos-
tenible en el període que va de Rio a
Rio+10 com dels compromisos
assolits a Johannesburg. Des
de Catalunya, però, en podem
fer un balanç positiu en ter-
mes generals per diverses ra-
ons: en primer lloc, perquè en
aquest temps hem vist conso-
lidar-se no només una conse-
lleria de Medi Ambient, re-
centment nascuda aleshores,
sinó també una política me-
diambiental pionera a l’Estat i
homologable al nostre entorn
europeu. Així, en l’interval
que va de Rio a Rio+10, a Ca-
talunya s’ha definit amb un
notable grau de consens un
modern marc legislatiu, so-
vint fruit de la transposició de
les normatives comunitàries,
així com el disseny i la imple-
mentació de polítiques ambi-
entals a través de programes
com els de sanejament de les
aigües, de protecció d’espais
naturals o de gestió de resi-
dus. També ha millorat el
nostre entorn i, el que és més
important, el govern, els go-
verns locals i la societat en
general han interioritzat mi-
llor els valors del desenvolu-
pament sostenible.

Com Catalunya, d’altres re-
gions del nostre entorn euro-
peu, o d’altres indrets del pla-
neta, estan legislant i aplicant
polítiques de sostenibilitat i
treballen en la definició d’es-

tratègies pròpies davant dels reptes de
futur, com ara el canvi climàtic, la
protecció de la biodiversitat o l’educa-
ció ambiental. I, com Catalunya,
aquestes regions que no van tenir ni
veu ni vot a la Cimera de Rio van tor-
nar a ser bandejades a la Cimera de
Johannesburg. Davant d’aquestes evi-
dències, vam decidir sumar esforços
per construir una eina útil com a canal
de participació en els fòrums interna-
cionals en peu d’igualtat als governs
estatals i als governs locals, alhora que

com un àmbit de trobada i d’inter-
canvi d’experiències entre regions en
el camp del desenvolupament sosteni-
ble.

Per aquesta raó, Catalunya, conjun-
tament amb Euskadi, Flandes, Austrà-
lia Occidental i Gal·les, va liderar una
primera trobada que, en el marc de
Johannesburg, va aplegar fins a 23 re-
gions dels cinc continents, les quals,
sumant des de la diversitat, comparti-
en objectius. Aquesta voluntat va que-
dar reflectida en l’anomenat Manifest

de Gauteng (31 d’agost del 2002), que
donava peu al naixement de la Xarxa
de Regions per al Desenvolupament
Sostenible. D’aleshores ençà hem tre-
ballat per eixamplar la Xarxa, que ha
incorporat més d’una cinquantena de
regions d’arreu del planeta.

En la trobada celebrada a Euskadi el
mes de març passat, la xarxa es va do-
tar d’estatuts i d’una organització in-
terna eficient. La xarxa ha merescut el
suport explícit del secretari general de
les Nacions Unides, el qual, després de
manifestar que són necessaris canvis
per construir un món més segur, més
just i més equitatiu, ha recalcat que
“les autoritats regionals estan en una
posició immillorable per conscienciar
sobre aquests canvis, [que han de ser]
tant d’actitud com de comportament”.

Aquesta setmana, la Xarxa ha fet un
pas més cap a la seva consolidació en

presentar-se formalment da-
vant les Nacions Unides en el
marc de l’XI Conferència per
al Desenvolupament Sosteni-
ble que se celebra aquests dies
a Nova York. Gràcies a la xar-
xa, Catalunya ha pogut parti-
cipar per primera vegada ac-
tivament en una conferència
de les Nacions Unides com el
que és: una nació sense Estat
activa i compromesa amb les
polítiques de desenvolupa-
ment sostenible. Amb la Xarxa
hem deixat de ser simples es-
pectadors de les grans troba-
des internacionals per esdeve-
nir-ne actors compromesos.

Aquesta Xarxa de Regions
no es defineix per contraposi-
ció als poders locals o estatals,
sinó en complementarietat
amb aquests poders, ja que, en
definitiva, bona part de l’apli-
cació pràctica de les polítiques
que es dibuixen en grans fò-
rums internacionals corres-
pon al govern, alhora que ens
afecta directament com a ciu-
tadanes i ciutadans. Serà bo,
doncs, que a partir d’ara par-
ticipem no només en la im-
plementació d’aquestes políti-
ques, sinó en el seu disseny.
Aquest és el sentit últim de la
Xarxa de Regions per al Des-
envolupament Sostenible.

■ Ramon Espadaler Parcerisas. Conseller de

Medi Ambient
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La progressiva recuperació de l’alguerès
J o a q u i m A r e n a s i S a m p e r a

L’
Alguer potser viu la seva úl-
tima agonia”, havíem sentit
dir a Mn. Manunta a princi-
pis dels 90. Si la mort, frus-

tradora eterna d’il·lusions, no hagués
segat el ramat de projectes d’aquell
alguerès exemplar, avui tanmateix
podria comprovar com l’agonia te-
muda i anunciadora d’una fi indefec-
tible s’ha trasmudat en una situació
de salut lingüística diagnosticable
d’estat greu però molt millor del que

hom podia esperar dotze anys enrere.
Així com no és creïble de manera

absoluta que la guerra la guanyen els
poetes o que, a darrera hora, són
quatre soldats herois els que salven el
país de l’ensulsiada, amb el redreça-
ment lingüístic i cultural que viu
l’Alguer i que es palpa tampoc es po-
den practicar simplificacions. Per bé
que massa sovint no es fa perceptible
l’existència d’una empresa cultural
associativa i la imatge que s’intenta

prodigar no sigui precisament d’uni-
tat d’acció, la realitat, la vivència po-
pular de la identitat algueresa, el
sentit de la història superen la possi-
ble imatge equívoca, perquè no en el
fons, sinó que en el mateix trespol de
la vida ciutadana, a l’Alguer, totes les
inquietuds catalanistes apunten a un
sol objectiu: recuperar la llengua i
treballar per al seu ús i mantenir la
persistència dels trets culturals que
identifiquen la ciutat com a catalana.

El programa de cursos de català de
l’Alguer, nom oficial de la variant al-
gueresa, és promogut per dues asso-
ciacions i compta amb una assistència
d’alumnes ben satisfactòria. Al centre
Montessori (CM) s’hi imparteixen cinc
nivells de català estàndard, amb prop
de cent alumnes.

A les escoles, el Projecte Palomba
del mateix CM ha aconseguit enguany
que prop de dos mil alumnes seguei-
xin classes d’alguerès a les escoles i
instituts. Això vol dir que 350 alum-
nes cada matí de cada un dels dies la-


