
ELS VALORS CULTURALS  
I ESPIRITUALS DE LA NATURA 

Més enllà dels aspectes materials de la diversitat 





L’abordament del problema 

Biodiversitat i àrees protegides 



 
No seran els ecologistes, els enginyers, 

economistes o científics de la Terra els qui 
salvaran la nau terrestre, sinó els poetes, els 

sacerdots, els artistes i els filòsofs. 
 

LAWRENCE HAMILTON 

LA FAGEDA D'EN JORDÀ  

 

Saps on és la fageda d'en Jordà? 

Si vas pels vols d'Olot, amunt del pla, 

trobaràs un indret verd i profond 

com mai cap més n'hagis trobat al món: 

un verd com d'aigua endins, profond i clar; 

el verd de la fageda d'en Jordà. 

El caminant, quan entra en aquest lloc, 

comença a caminar-hi a poc a poc; 

compta els seus passos en la gran quietud: 

s'atura, i no sent res, i està perdut. 

Li agafa un dolç oblit de tot lo món 

en el silenci d'aquell lloc profond, 

i no pensa en sortir, o hi pensa en va: 

és pres de la fageda d'en Jordà, 

presoner del silenci i la verdor. 

Oh companyia! Oh deslliurant presó! 
 

Joan Maragall (1860-1911) 



Què és una àrea protegida? 
Adaptació a noves realitats i necessitats socials 



Butlletí del Comité español de UICN 2/5/13: 

 
Los países de la UE deben contribuir más a la protección de la biodiversidad: 
 
Los países de la UE deben redoblar sus esfuerzos para conservar la 
biodiversidad y aplicar plenamente la estrategia de biodiversidad de la UE 
hasta 2020 (EU 2020) con el fin de impedir la extinción de las especies, según 
ha revelado un análisis reciente de la Lista Roja europea que coordina la UICN 
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). 
  
El análisis presenta una descripción detallada de las especies amenazadas en 
los 27 Estados miembros de la UE y revela que el porcentaje más alto de 
especies amenazadas en la UE se encuentra en el área del Mediterráneo, que 
acoge la mayor biodiversidad de Europa. 

Amfibis, rèptils, aus, i coníferes no estan millor representats en l’actual 
xarxa d’ENPs  del que ho estarien si s'haguessin col·locat a l’atzar 

(Araujo,  Lobo, Moreno; 2007) 



Les polítiques de protecció d’espècies, que s’han desenvolupat basant-se en criteris de la 
biologia de la conservació i de l’ecologia, no han considerat el significat ni els valors que les 
espècies tenen, o han tingut, al llarg de la història en la nostra societat (Mallarach, 2010). 

 

 

 

 

No està clar que la conservació de la biodiversitat sigui un dels grans reptes als que 
ens enfrontem, ni que la conservació in-situ sigui una de les estratègies més 

importants per aconseguir-ho (Putney, 2006) 

Les sensibilitats i demandes de la societat  

queden incorporades? 



Què ens atrau de la natura? 

Silenci, sensació de solitud i bellesa són prerequisits que s’assumeixen 
per possibilitar una experiència més plena de la natura 



Resumint... 
 
 Els arguments científicotècnics s’han 

apropiat de la conservació. 
 

 S’obvien molts aspectes importants dels 
espais naturals (intangibles, no 
quantificables). 
 

 La dimensió sociocultural és 
menystinguda. 
 

 La demanda social es satisfà en part, 
sovint de manera col·lateral. 

 
 

Aquest és el model que apliquem des 
d’occident! 



Espais de conservació comunal i  
espais naturals sagrats  

Relacions amb l’entorn i sostenibilitat 



CARACTERÍSTIQUES 

Formes ancestrals de conservació (tenen molt de passat... i futur?) 

Objectiu principal no és la conservació de la natura 

No reconegudes formalment gran part de la seva història 

Dinàmics, responen als contextos socioambientals del moment 

Cosmovisions no materialistes  
(alguns ECC no!) 

Ús sostenible  
(sistemes autàrquics?) 

El seu funcionament es fonamenta, en gran mesura, en creences 

Per interpretar-los correctament cal assumir, el sistemes de coneixements, 
pràctiques i creences propis 

Són els socioecosistemes més resilients?  

És necessari una altra manera d’entendre el món 

Són importants per la supervivència de milers d’espècies i hàbitats a nivell mundial: en 
virtut dels recursos físics i immaterials que proporcionen, són clau per la supervivència 
del patrimoni cultural, pràctiques tradicionals i comunitats (Byers et al., 2001; Dudley 

et al., 2005; MEA, 2005; Papayannis et al. 2008) 



Àrees de conservació comunal 

 Les comunitats són els “actors” més importants (n’hi pot haver d’altres) en la presa 
i aplicació de decisions referents a la gestió, cosa que implica que les institucions 
comunals tenen la capacitat de definir i reforçar regulacions. 
 

 Una o més comunitats es troben estretament lligades a l’ecosistema i a 
determinades espècies per motius culturals o perquè el seu estil de vida en depèn 
 

 Les decisions i les actuacions de la gestió comunal porten a la conservació 
d’hàbitats, espècies, serveis ecosistèmics i valors culturals associats,  encara que els 
objectius siguin uns altres (supervivència, garantir l’accés a l’aigua, salvaguarda 
d’espais sagrats, etc.). 
 

“Ecosistemes naturals i modificats que comprenen una biodiversitat significativa, 
models de vida ecològics i valors culturals conservats de manera voluntària per 
comunitats indígenes, locals i mòbils , en virtut de lleis consuetudinàries o altres 
mitjans eficaços”. UICN, 2008. 



Gestió comunal del Pla de Beret, Val d’Aran 

La gestió comunal ha representat un element bàsic per a la cohesió social en comunitats locals, 
on les activitats estaven totalment integrades en un sistema multi funcional. 
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Reserva Nacional de Caza, PNac. Ordesa y Monteperdido 



Acequia de careo, Espacio Natural Protegido de Sierra Nevada 



 Moltes comunitats atorguen un estatus especial a espais naturals com 
muntanyes, volcans, rius, llacs, fonts, coves, boscos, espais costaners o illes. 

 Desenvolupats i mantinguts per les més diverses cultures del món al llarg de 
mil·lennis. 

 Continuen vives i operatives en moltes parts del món.  

Espais naturals sagrats 

“Àrea terrestre, aquàtica o mixta que té un significat espiritual especial per les 
persones o comunitats que s’hi troben vinculades” 



 Els seus orígens es remunten a l’origen mateix de la comunitat que el 
considera sagrat.  
 

 Per moltes comunitats és difícil separar les raons per les quals protegeixen 
les connexions espirituals d’aquelles per les quals mantenen aspectes 
materials. 
 

 Guardats per custodis (no propietaris!). 



Joonas Plaan 

En trobem clars exemples en cultures 
on la natura s’entén com una part 
indissociable de la composició cultural, i 
imprescindible per l’enriquiment i 
plenitud espiritual. No són, ni molt 
menys, fenòmens de minories, en 
determinades regions són fenòmens 
majoritaris (est de l'Himàlaia). 



Josep Renalias 

Si tenim en compte la secularització de 
moltes societats europees, els valors 

espirituals no queden limitats 
necessariament a valors religiosos actuals, 
sinó que inclouen altres aspectes, com llocs 
sagrats de civilitzacions antigues, així com 
llocs tranquils i de gran bellesa, on poder 

trobar inspiració i millorar el benestar de la 
ment i l’esperit. 

Part indissociable de la composició 
cultural, i imprescindible per 

l’enriquiment i plenitud espiritual  



Punt d’inflexió en la conservació? 

La conferència de DURBAN  



1999.   Valors Culturals i Espirituals de la Biodiversitat promogut pel PNUMA 

2003.  V Congrés Mundial d’espais naturals protegits. Primer congrés on hi participa una 
representació de pobles indígenes!! 

 Convenció per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. 

2004.  Secretariat del CDB aprova unes directrius per a l’elaboració d’avaluacions d’impacte 
ambiental, cultural i social en espais sagrats o aigües ocupades tradicionalment per pobles 
indígenes. 

2005.  ONU i UICN simposi internacional sobre el paper que els llocs naturals sagrats tenen en la 
conservació de la diversitat biològica i cultural del món. 

2007. ONU aprova la Declaració dels Drets del Pobles Indígenes.  

 UICN redefineix les categories d’espais protegits, després de constatar que en totes 
elles hi ha representacions d’espais sagrats i sistemes de governança independents. Els 
ENP han de vetllar també per conservar els valors culturals associats a la natura. 

2008.  Directrius UICN-UNESCO per a gestors d’ENPs en llocs sagrats, centrades en cultures 
indígenes. 

2011.  Pla Nacional per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial.  

2012.  Manual Patrimoni Immaterial - valors culturals i espirituals d’espais protegits 
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Reconeixement institucional 



La conferència de DURBAN:  
un canvi de paradigma 

Per primera vegada, representants de col·lectius 
indígenes tenen veu en un congrés de la UICN, 
abans havien estat vetats!! 

 

Creació d’un grup de treball sobre valors culturals i 
espirituals dins la WCPA.  

 

Europa: Iniciativa Delos, d’estudi i difusió dels 
espais naturals sagrats en països tecnològicament 
desenvolupats 





S’accepta incorporar la dimensió 
humana en la concepció de l’entorn i el 

paper que juga en la seva dinàmica 

Finalment, un àrea protegida es defineix, en l’actualitat, com... 
 
 “Un espai geogràfic clarament definit, reconegut, dedicat i gestionat, a través de 

mitjans legals o altres mitjans eficaços per assolir la conservació a llarg termini de 
la natura i dels seus serveis ecosistèmics i els seus valors culturals associats”. UICN, 
2008 



Sistema de Categories de les Àrees Protegides (UICN, 2008) 

Ia Reserva Natural Estricta  
Àrea protegida gestionada principalment amb finalitats 
científiques. 

Ib Àrea Natural Silvestre 
Àrea protegida principalment amb finalitats de protecció 
de la natura. 

II Parc Nacional  
Àrea protegida principalment per a la  conservació 
d’ecosistemes i amb finalitats recreatives. 

III Monument Natural 
Àrea protegida principalment gestionada per a la 
conservació de característiques naturals específiques 
(raresa, representativitat, estètica o cultural). 

IV Àrea de Gestió de l’Hàbitat/Espècies 
Àrea protegida gestionada principalment per a la 
conservació, amb intervenció activa. 

V Paisatge Terrestre i Marí Protegit 
Àrea protegida gestionada principalment per a la 
conservació de paisatges terrestres i marins amb 
finalitats recreatives. 

VI Àrea Protegida per a la Gestió de 
Recursos 

Àrea protegida gestionada principalment per a la 
utilització sostenible els ecosistemes naturals. 



Primer manual d’EUROPARC-
España en incorporar aquests 
aspectes d’una manera directa en 
la planificació i gestió d’espais 
protegits. 
 
• Planteja metodologies 

participatives que van més enllà 
de la recollida d’informació. 

 
• Recull una gran quantitat 

d’exemples presents a la xarxa 
d’àrees protegides de l’estat 
espanyol 



GRUP SUBGRUP 

ARTÍSTICS Danses i jocs rurals tradicionals 
Música i cants tradicionals 
Fotografia de natura 
Literatura de natura 
Pel·lícules i programes de televisió 
Pintura de paisatges y natura 

ESTÉTICO-PERCEPTUALS O ESCÈNICS Bellesa visual, auditiva i/o olfactiva 
Silenci i/o tranquil·litat 
Harmonia 

SOCIALS: HISTÒRICS, ETNOLÒGICS I 

DE GOBERNANÇA 

Coneixements i oficis tradicionals 
Governança i institucions tradicionals 
Festes i fires 
Gastronomia 
Regles o normes tradicionals 
Fets o esdeveniments històrics rellevants 

ORALS I LINGÜÍSTICS Contes i llegendes tradicionals 
Dites i endevinalles 
Idiomes o dialectes 
Topònims rellevants i la seva etimologia 
Vocabulari rellevant de la natura, accepcions, matisos i valors  

RELIGIOSOS El patrimoni religiós de monestirs, santuaris, ermites i capelles que es 
mantenen actius i els espais que utilitzen 
Rituals i cerimònies desenvolupades a la natura 
Romeries i peregrinacions 

ESPIRITUALS Elements naturals considerats sants o sagrats: coves, muntanyes, fonts, illes… 
Monestirs, ermites, tombes, i monuments religiosos històrics o prehistòrics 
abandonats 
Altres espais naturals sants, sagrats o màgics  



Però... Com considerem els efectes que ha tingut l’excursionisme 
sobre la construcció identitària catalana? 

Exemples: La vida eremítica a Montserrat 



Exemples: La Cañada Real Conquense: transhumància ancestral i adaptativa. 



Exemples: Logotip: Síntesi dels valors d’un paisatge 
cultural de muntanya 



Conclusions, reptes i expectatives 



Estem en una complexa transició cap un "nou paradigma", perquè el model anterior està 
vinculat a un model de civilització que no és estable...  

 
Però dins del qual sorgeixen noves iniciatives com ara Iniciativa Delos, la reunió ICCAs, etc… 

Tanmateix, les resistències al canvi són enormes. 

Recapitulant... 

Problema social 
Relació entre el 

natural i sociocultural 

Cal trencar moltes barreres  

Paradigmes 
obsolets 

"El món que hem creat és producte de la nostra 
manera de pensar. No podem canviar-lo sense 

canviar de mentalitat" - Albert Einstein 



La conclusió final és que 

 
La consideració dels valors culturals i espirituals ens 
ofereix la possibilitat de desenvolupar estratègies al 

voltant de les característiques biofísiques d’un entorn 
que vinculin aspectes emocionals, destacant el 

sentiment d’identitat i de pertinença, a un territori que 
ajudi a afavorir una major resiliència dels espais 

protegits.  
 

Del que es tracta, doncs, és de millorar l’efectivitat 
de la conservació del patrimoni en conjunt. 



Reptes i expectatives  

 Incorporar una visió més holística de l’entorn en altres 
àmbits de la gestió territorial 

 Som capaços de considerar l’espiritualitat de manera 
correcta i sense prejudicis? 

 Té importància assumir sistemes de creences de cara a 
la sostenibilitat? 

 Podem recuperar sistemes (sagrats i de gestió comunal) 
per equilibrar la relació socioecològica? 

 .... 



 
"Jo penso que un cert èxit, o almenys una certa 
pau interior en relació amb aquests problemes, 
demana veure la naturalesa amb reverència o 

amb esperit religiós (...). Ara potser això es porta 
poc, però jo crec que ha d'estar a la base d'una 

ètica de conservació que mogui la gent” 
 
 

“La contemplació condueix a l'admiració i el  
coneixement, i el coneixement generat per 

l'admiració és bastant diferent del que s'obté 
assimilant les pàgines d'un llibre” 

 
 

Ramon Margalef, 1987 



Moltes gràcies 
i Bon Camí! 
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