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quest article, basat en el resultat del treball de camp realitzat per I'autor
a les comarques de lYAlcalaténi 1'Alt Millars (APARICI: 1990), es presenta una analisi dels canvis socioeconomics i culturals que s'hi han
produit durant els darrers anys. Entre les conclusions hi figura la conveniencia
d'una planificació del territori que, tot superant l'espontaneisme actual i considerant el turisme rural un eix basic en l'ordenació territorial, tinga com a parametre referencia1 la preservació ecologica del medi natural i la preservació urbanística de les poblacions rurals.
La decisió de les Corts Valencianes de crear 1'Institut de Turisme Valencia
(ITVA) l'any 1985 representa la assumpció crítica, per part de les institucions
valencianes, del model de desenvolupament turístic, de caracter massiu i de distribució/concentració geografica predominantment litoral, que s'ha seguit fins
ara en la Comunitat Valenciana. En el nivell pragmatic, aquesta decisió es pot
considerar com un gest orientat a la preservació del potencial turístic d'aquesta
comunitat, posant mitjans per tal de trobar i bastir un nou model de desenvolupament. La urgencia de reorientar els actuals productes turístics i desenrrollarne altres de nous, depurats dels grossos defectes del passat, és un lloc comú
per a tots els implicats en el sector turística valencia.
De fet, des de llocs molt autoritzats van creixent les veus crítiques al ve11
model, que creuen vore en aquella obssesió per la massivitat una de las causes,
entre altres, d'una incipient crisi del sector. (GILBERT, 1989: 86)' (FAYBS, 1989:
90). Aquest model, tot i estar basat en la bondad del clima i la qualitat de les
platjes, no ha respectat els recursos naturals ni el medi ambient, degradant sovient les aigües i l'entorn natural costaner, en benefici d'una massivitat a curt
termini del fluxe turístic.
En mires a la creació de nous productes, les comarques de montanya de l'interior castellonenc, tan ben dotades com estan a nivell: paisatgístic, cultural,
ecologic, antropic, etc., disposen d'un enorme potencial, un ambit idoni per a
la practica del turisme rural. Val a dir, tanmateix, que sovint es pensa en elles
com a espais verges on no s'ha produit cap mena de canvi, mentre el panorama
litoral es modificava per complet. Aquesta percepció no respon a la realitat.
El propi fenomen del turisme rural ve desenvolupant-se de fet, de manera fonamental espontania i no planificada, des de moments anteriors al periode de gestació de la crisi del turisme litoral.
El fet que s'hi haja produit un escas desenvolupament industrial, ha induit
en els habitants del litoral la falsa imatge que en aquestes zones, des de fa uns
anys a aquesta banda, no s'ha produit cap tipus de canvi social. Com si es tractés de societats momificades. Vorem a continuació en un breu repas, com s'hi
han produit transformacions economiques, demografiques, socials y culturals
de gran importancia vorem també algunes de les seues repercusions arquitectoniques, urbanístiques i ecologiques.
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En aquest article s'analitza, des d'una perspectiva sociologica, el marc socioeconomic, demografic i cultural d'aquest procés de canvi per tal d'ubicar-hi les
representacions ideologiques i les actituds dels veins d'aquestes zones respecte
de I'eventual desenvolupament economic en general i del turístic/rural en particular. Hi manca, ara per ara, completar la reflexió amb l'estudi de les actituds
dels eventuals comsumidors d'aquest producte turístic. Aquest treball s'hauria
de considerar previ a I'elaboració concreta i posterior implementació de plans
de marketing turístic a les zones de muntanya, tant per part de I'administració
com de la iniciativa privada.
Seguint el fil dels canvis haguts s'assenyala com la necessitat de desenrrotllament economic dels habitants de la zona i les ansies de consumir paisatges
naturals, grans espais verts i vida rural dels eventuals comsumidors d'aquest
producte turístic, poden confluir, si no es planifica, en la desfeta ecologica i
la degradació a mig termini del principal recurs economic de que es disposa:
el medi.
1. Canvis en I'activitat economica i en I'estructura de la població.
Pel que fa als canvis economics, val a dir que es produeixen en el marc de
la crisi de I'agricultura d'aquestes comarques (l), la qual sembla gairebé irreversible. De fet, a hores d'ara, ja no es la base del manteniment o suport economic de la població. Es tracta d'una manifestació extrema de la crisi de l'agricultura tradicional i de l'explotació familiar. En alguns casos el treball agrícola
es compatibilitza, a temps parcial, amb treballs eventuals per a empreses de fora de la comarca, sovint pertanyents a l'economia submergida del calcer o del
sector textil. N'és freqüent la figura de lkobrer-llaurador», que realitza simultaniament el treball en les fabriques o en serveis turístics de ciutats costaneres
i el manteniment de les terres familiars. Inversament, s'hi troba també la figura
del ((llaurador-jornaler))(molt distint del petit citricultor de les zones agrícoles
litorals de regadiu) que, a més de les seues terres, es fa carrec del cultiu de les
terres d'algun familiar o d'un cfill del poblen emigrats i residents a la ciutat.
A algunes zones, la ramaderia estabulada (granges de porcs, pollastres, etc.),
normalment sense trencar el marc de l'explotació familiar, vingué a representar-hi
una font d'ingressos complementaria o fins i tot, alternativa a I'agricultura i
les subvencions economiques derivades de la Política Agraria Comunitaria hi
estan representant un important baló d'oxigen per a algunes formes de ramaderia extensiva (ramat oví i capriu), de manera que, així, hom n'evita l'extinció
immediata o, almenys, n'ajorna la desaparició. Al indre& més boscosos existeixen activitats com ara les diverses faenes relacionades amb I'explotació forestal, el manteniment dels boscos sota la direcció d'ICONA, la recollida de bolets i tofones, la producció de mel, etc., que representen generalment una font
d'ingressos adicional per a les generalment precaries economies familiars. Tot
i amb aixo, pero, alguns pobles tenen la principal font d'ingressos en les pen-
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La prolongada i profunda regressió economcia ha vingut acompanyada, en
una bona part de les poblacions de l'exode rural, és a dir, d'un permanent degoteig de recursos humans, que s'hi produeix des de comencaments d'aquest
segle (CONSELLERIA D'ECONOMIA 1 HISENDA DE LA GENERALITAT
VALENCIANA: 1988). És evident que aquestes comarques s'han vist fortarnent
i negativament afectades per un model de desenvolupament economic poralitzat que genera un fort desequilibri interior/litoral. La falta de recursos economics i materials a l'interior i les possibilitats de trobar col.locació a les zones
industrialitzades van ser les causes fonamentals que van provocar aquesta emigració continuada, que, atés que estava protagonitzada, per regla general, pels
més joves, provoca, al mateix temps, un considerable envelliment d'aquella població fet que podríem qualificar com una despoblació biologica, donat que
en el moviment natural de la població d'algunes comarques, les morts hi superen els naixements. La vitalitat demografica n'és molt baixa o gairebé nul.la,
i la majorpart dels municipis registren un creixement vegetatiu negatiu. A 1'Alt
Millars, per exemple, es pot afirmar que la recuperació demografica només s'hi
pot escaure com a la conseqükncia de la inversió del flux migratori, cosa, d'altra banda, certament improbable a tenor de les actuals condicions de vida
d'aqueixa zona.
Aquest fenomen del despoblament dels pobles ha estat acompanyat, tanmateix, d'una nova repoblació temporal de gent de la ciutat que hi fixen la segona residencia, utilitzada amb finalitats de lleure i esbargiment. Fet i fet, segons 1kEnquesta Sobre Infraestructures i Equipament Local» (C.I.P. CS.: 1988)
durant les vacances hi arriba a representar fins el 3.000% d'increment sobre
la població habitual.
Paradoxalment, i com a contrapartida d'aquest infradesenvolupament (GARCIA: 1990), alla on no hi ha hagut industridització, el medi ambient i una bona part dels recursos culturals i del patrimoni artístic i ecoldgic s'hi han conservat en un estat relativament bo (2). La gran depressió economica i dotacion d d'aquestes zones contrasta amb la seua situació i les seues característiques
físiques que, racionalment aprofitades com a recurs turístic, hi podrien constiur la necessaria font d'ingressos que garantís la digna supervivencia dels seus
habitants. Fins ara, tanmateix, no ha estat així. Es pot dir que actualment els
turistes les visiten malgrat la precarietat de moltes de les instal.lacions i serveis
que tenen a la seua disposició.
Les infraestructures i els serveis son deficients i escassos per regla general.
La infraestructura viaria és encara bastant deficient. Hi ha municipis que aboquen les aiges residuals sense depurar i en la major part de llocs on existeix
algun sistema de depuració, aquest no funciona o hi presenta un funcionament
deficient. La recollida de residus solids, encara que existeix a tots els municipis,
hi té un tractament sovint inexistent i la localització dels abocadors no és la
mis adequada, atés que hi existeix perill de contaminació de les capes freatiques (C.I.P.CS.: 1988). Els serveis medics i sanitaris hi presenten greus deficién-
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cies; I'esch personal sanitari existent realitza grans despfacaments per a atendrehi els eventuals pacients que té assignats. Els centres hospitalaris o de medicina
especialitzada son inexistents. La infraestructura educativa n'és bastant precaria i les taxes d'escolarització s'hi situen, en general, per sota de la mitjana de
la Comunitat Valenciana (C.I.P. CS.: 1988).
Les instal.lacions esportives molt sovint s'hi redueixen al frontó i a la piscina, cosa que, si tenim en compte únicament la població habitual, donades les
dimensions redui'des de molts d'aquestes municipis, ofereix una ratio instal.lació esportiva/habitant relativament alta. Si, pel contrari, ens hi atenim a la població resident, la ratio hi decreix vertiginosament.
Tot i així, alguns pobles o bé d'una manera més col.lectiva alguna comarca,
han desenvolupat en desigual mesura una indústria turística que se sosté senzillament o si més no fonamentalment, en el periodic retorn vacacional de la seua
població emigrada (tret d'excepcions com ara Morella). Tot aco com a recurs
alternatiu a la seua crisi economica i d'una manera generalment improvisada
i espontania. (ROCCA, G.: 1982).
Aquestes instal.lacions ja són clarament insuficients per a atendre-hi degudament la població habitual i l'afluencia turística actual, pero es obvi que se
n'haurien d'augmentar i, sobretot, diversificar si es pretén de crear-hi una oferta adequada per tal d'atendre, en l'esdevenidor, la demanda turística potencial
(C.I.P.CS.: 1988). Altrament, en consonancia amb el desigual desenvolupament
turístic dels pobles, la distribució de la infraestructura hotelera n'és, així mateix, diversa. En són molt pocs els municipis interiors que hi disposen de dotacions d'una certa volada i l'equipament comercial n'és sovint precari. Encara
existeixen molts pobles en que el bar i la abotiga basar)) en són els únics
establiments.
Durant l'estiu, i segons 1kEnquesta Sobre Infraestructura i Equipament Local» propiciada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, sobretot
durant el mes d'agost, es produeixen les mkimes afluencies de l'anomenat «turisme en pobles» (BOTE, 1988: 15). Basicament, les persones que durant aquestes
dates hi acudeixen en son descendents, acompanyades per les families que han
constituit als llocs a que van emigrar, que mantenen estrets vincles amb el seu
poble i hi conserven la casa, que solen ocupar en els períodes vacacionals i alguns caps de setmana. D'altra banda s'ha produit una creixent reidentificció
amb el poble natal que ha vingut a substituir o, en ocasions a pal.liar, l'extraordinariament negativa percepció del poble que van albergar molts d'ells, durant
el primer període de la seua emigració.
Tot aco és només un dels aspectes que ens poden fer compendre com en
aquests últims anys, al llarg de la decada dels 70 i, sobretot, en la dels 80, el
procés de ((recuperació i rehabilitació)) d'edificis i fins i tot la construcció de
nous habitatges com a segona residencia ha constituit un fenomen de gran magnitud. Fet i fet, a alguns pobles, el nivel1 d'ocupació estaciona1 de les vivendes
és tal que, es contrueixen noves edificacions amb aquesta finalitat. S'ha de dir
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qfie aquesta concentrada «massificació» estaciona1 i la falta de places hoteleres, limita, ara per ara, les possibilitats reals d'atraure-hi un altre tipus de clientela turística.
En general, el caracter estacional de la demanda hotelera fa poc atractiva
la inversió en aquest tipus d'infraestructura per a la iniciativa privada; per aixo,
l'increment del nombre de places hoteleres no sembla previsible que es puga
produir com a conseqüencia de la creació de grans unitats hoteleres. Sembla
més viable -i segurament també mes convenient-, que hi apareguen noves petites unitats, sobretot si existís una clara línia de suport institucional al desenvolupament del turisme interior, que contingués en la seua concreció ajudes de
tipus financer a la iniciativa empresarial autoctona, no s'ha d'oblidar que aquells
jovens que no han emigrat no solen ser els més emprenedors i dinamics, ni els
més decidits a assumir riscos economics empresarials. En qualsevol cas, en
aquests moments, per a una bona part d'aquests municipis interiors, el turisme
rural sembla que n'és l'unic eix o, almenys, I'eix basic del seu desenvolupament
economic futur.

2. Canvi cultural i canvis en la morfulogia urbana i arquitectbnica.
Com s'esdevé generalment en totes les societats, la major part dels canvis
socials només es poden entendre com a conseqüencia de l'impacte d'esdeveniments exteriors a la societat que estudiem (NISBET, KUHN, WHITE i altres,
1979: 38), és a dir que l'origen dels canvis és fonamentalment exogen a aquestes
comarques. El món rural esta sotmés a pressions i influincies del medi urba
i industrial i en el joc de relacions $;e s'estableix entre tots dos medis, l'urbii
n'ocupa el lloc hegemonic. Els canvis en el medi rural cobren sentit en el marc
d'aquesta interacció i, fet i fet, els mateixos individus que continuen habitant
els pobles d'aquestes zones de muntanya es representen ideologicament a si mateixos, de forma més o menys conscient, en la part subordinada d'aquesta relació asimétrica i desigual (IBAÑEZ: 1990). Aixo significa que s'han acostumat
a representar-se els canvis socials com a originats i procedents d'un món exterior al seu, les pautes del qual convé de seguir. (ALBELLA et al: 1988). La implantació del mode de producció capitalista en l'agricultura espanyola posa en
crisi i deixa obsolet el mode productiu agrari tradicional, el qual ha continuat,
tanmateix, imperant en aquestes comarques rurals fins fa relativament molts
pocs anys. De la mateixa manera, el desenvolupament de la indústria i de les
ciutats pareix posar en qüestió els msdes de vida dels pobles rurals, al temps
que les seues maneres de guanyar-se la vida deixen de ser-ho i es veuen obligats
a emigrar a afrontar profunds canvis per a poder sobreviure.
No obstant aixo, tot i que en l'ambit economic i en molts altres aspectes
s'hi han vingut adaptant al mode de vida industrial i urba, la concepció global
del món predominant continua tenint com a substrat basic la cosmovisió tradicional, sobre la qual s'ordeixen i s'insereixen retalls mes o menys inconnexos
de la visió moderna del món. L'aspecte mes destacable, tanmateix, és que en
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consonancia amb aquesta aobsolescencia~generalitzada del seu mode tradicional de vida, hi existeix una sobrevaloració de la cultura urbana que, tal corn
els nadius la veuen, és a dir, vista des del medi rural, sembla que és l'única cultura. La rural, des d'aquesta perspectiva, no es contempla corn una cultura distinta, sinó corn una incultura (ALBELLA et al: 1988).
En molts nadius observem, doncs, la introducció «mirnktica» d'usos i costums urbans, és a dir, que pretenen adoptar-hi els estils de vida propis dels habitants de les ciutats. Si observem aquest fenomen tot prenent-ne corn a referencia l'analisi de la cultura material, aquesta especie de negació dels trets culturals propis es manifesta clarament en la negativa valoració de l'arquitectura
tradicional i tipica de la zona. Sens dubte, la necesaria dignificació de les condicions materials de vida de la població resident (fixa o flotant) hi requeriea,
i encara continuen requerint-hi, la rehabilitació de les residencies i pobles rurals, cosa que no s'hauría d'associar necessariament a l'adequació als estandars arquitectonics urbans actuals, discordants i inadequats en aquest context,
l'aspecte del qual és encara rural arquitectonicament i urbanísticament.
La gran quantitat de rehabilitacions d'habitatges que s'hi han realitzat en
els últims anys, s'han portat a terme, en la major part, des de criteris arquitectbnics que podem qualificar corn a «urbanites», inspirats en el tipus d'habitatge construit recentment a la ciutat. Aixb sovint, ha vingut comportant canvis
en la morfologia dels pobles. Canvis arquitectonics i modificacions urbanístiques que trenquen I'armonia anterior del conjunt. El pretext n'és la funcionalitat de la nova arquitectura i, eventualment, el seu caracter més economic cosa
que actua corn a nucli argumenta1 del discurs legitimador de la incorporació
de criteris estetics i de modes arquitectoniques alienes a les habituals en el medi; el resultat n'és, sempre, la perdua de singularitat i tipisme, l'ocultació dels
trets urbanistics i arquitectonics propis d'aquest medi rural interior (com ara
les parets gruixudes de pedra, les portes de fusta, les balconades, les grosses
bigues de fusta, etc...). En alguns casos, els danys urbanístics i arquitectonics
que s'hi han produit són irreparables (eliminació de muralles i restes de valor
historico-artístic); en altres, actuacions difícilment reversibles (edificis d'excessives plantes, recobriment amb cement de carrers empedrats, facanes, esteticament inapropiades, etc.). Obviament, malgrat que la suma total de diners invertida en aquestes reformes és molt elevada, la perdua de capital cultural i de potencial turístic n'ha estat immensa.
Aquest procés d'aculturació s'extén també a l'ambit de les ceremonies i rituals tradicionals dels habitants d'aquestes comarques. i)e fet, s'hi han transformat produndament en la forma i, sobretot, en el sentit, les maneres d'entendre la relació treball-festa, les d'alimentar-se, les de divertir-se i les de relacionar-se
amb la providencia (CARDUS: 1982). En molts casos, els balls i les cancons
populars hi constitueixen, a hores d'ara, elements del patrimoni socio-cultural
practicament oblidats. La major part són a punt de constituir material etnográfic, les seues passes i les seues lletres únicament són conegudes per alguns

CANVI SOCIAL I DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC A LES ZONES DE
MUN?AYA DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

61

vells que els ballen i les canten en molt comptades i significatives ocasions. El
procés d'aculturació facilita i propicia que els joves, interessats ara per altres
músiques i per altres balls, trenquen la cadena que permitia la transmissió
d'aquest bagatge cultural de generació en generació, raó per la qual el futur
d'aquest patrimoni es presenta mes aviai incert.
El fet que continuen realitzant-se els vells rituals festius o religiosos, encara
que n'hagen perdut el sentit o, dit altrament, encara que haja desaparegut aquella
formació social en que se'n fonamentava el sentit, és explicable únicament per
la inercia i per la necessitat de residents i emigrats de recrear periodicament la
identificació ritual amb la seua comunitat d'origen (ROMA, 1984). La pervivencia d'aquesta parcel.la del patrimoni cultural podria ocorrer en l'eventual
cas que s'incorporaren a aquests sentiments d'identitat col.lectiva individus pertanyents a les generacions joves. Tot i que és molt poc probable que aixo es puga produir per la via de l'adscripció directa dels joves al discurs de matriu tradicional dels seus pares, no és del tot impossible, tanmateix, que es generen nous
discursos de caire modern en els quals l'estil de vida rural i la conservació d'aquelles restes que perviuen del patrimoni cultural tradicional ocupen un lloc elevat
en la seua escala de valors.
Altrament, al llarg d'aquestes dues decades els pobladors d'aquestes cornarques han pogut observar una creixent afluencia de forasters als seus pelegrinatges, rituals festius, actes sagramentals, festes, etc. Actualment, s'esta produint,
d'una manera lenta i tímida, pero creixent, el reconeixement pels nadius del
fet que aquests rituals hi constitueixen un important atractiu turístic. Fet i fet,
a molts pobles les festes majors i/o les patronals s'han canviat fins i tot de data
a fi de facilitar-ne la presencia de ((turistesde poble» i de qualsevol altre visitant.
El fenomen turístic, per tant, de forma espontania i no planificada, esta incidint en el procés de canvi social en el que es troben immerses aquestes cornarques i, a mesura que va convertint-se en demanda provenent del mig urba, accelera la disminució relativa de la funció de producció agrícola i s'incrementa
la producció de serveis. Podem dir que estan immersos en un procés de canvi
que, institucionalment afavorit, podria portar-los a reconéixer-se ells mateixos,
el seu patrimoni cultural i, en una esfera distinta, el seu entorn natural i urbanístic, com a elements constituents d'un producte turístic.

3. Desenvolupament turístic i Iímits ecologics.
La implantacib de ((modernsestils de vida» en l'ambit rural ve generant conseqükncies problematiques per a les quals no hi han solucions preestablides en
la cultura tradicional. L'activitat quotidiana dels habitants del medi rural, quan
l'agricultura tradicional n'era dominant, a penes no generava els residus que
ara anomenem «fems». El menjar sobrant de la taula formava part de la dieta
dels animals pertanyents a l'explotació familiar; el foc domestic n'eliminava els
residus combustibles i encara, per als no combustibles, hom hi trobava alguna
utilitat (d'un canter trencat, un cove per a beure-hi les gallines, etc.). Per últim,
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un reduit nombre d'objectes s'abocava fora del nucli urba perque hi fos periodicament colgat. Actualment no és a*; trencada la tancada circularitat energetica del cicle propi de I'agricultura tradicional, diariament es genera fem a
tots els domicilis habitats del poble, que en el mes d'agost ho son gairebé tots.
Les solucions que s'hi adopten, per les raons culturals esmentades i per la
precarietat economica dels petits ajuntaments, generalment, pateixen d'improvisació i no solucionen d'una manera convenient els problemes plantejats. La
incineració dels abocadors acostuma a generar-hi olors desagradables, que en
ocasions, atesa la seua localització i procediments, s'espargeixen per les poblacions, sobretot quan hi són molt proximes i el vent bufa en aqueixa direcció
(FELIPO, 1984: 125-135). Pel que fa a les aiges, a molts pobles d'aquestes comarques de muntanya fins fa ben poc només hi arribava l'aigua fins a les fonts
públiques i no solia haver-ne servei domestic directe. La instal.lació d'aigua i
la consegüent instal.lació de banys i waters a cadascun dels domicilis hi ha comportat problemes tant en l'abastiment com en la depuració de les aigües resid u a l ~En
. alguns pobles el problema rau en l'abastiment d'aigua potable de la
població estacional, absolutament desproporcionada respecte de la població resident. En la major part, problemes en la depuració i abocament d'aigües
residuals.
Normalment, a causa de la improvisació dels nadius i/o de l'escassa atenció
que, fins ara, ha prestat a aquest problema l'Administració, encara que n'existeixen sistemes de depuració, o bé funcionen deficientment o bé no funcionen
(C. 1. P. CS.: 1988), cosa per la qual els residus i les aiges residuals s'hi han
convertit en un important factor de risc des d'un punt de vista higienic, de salut
pública i fins i tot d'imatge (eventual contaminació d'algunes fonts tradicionalment prestigioses, etc.).
En un sentit més general, s'observa com el fenomen del turisme rural, en
cadascuna de les seues diverses formes, tot i que és espontani i incipient, hi avanca
més rapidament que no la protecció ecologica d'aquestes comarques. No hem
d'oblidar que, mentre que la major part de les activitats esportives i recreatives
dels turistes rurals tenen els grans espais verts com escenari (senderisme, alpinisme, rutes equestres, motorisme, rutes 4 x 4, alta delta, parapente, ciclisme de
muntanya, baixades de rius, piragüisrne, peixa, caca, etc.,...), la major part de
les masses forestals situades en les zones de muntanya del Pais Valencia estan
mancades encara de qualsevol mena de classificació ecologica, que en permeta
i assegure l'ús racional per part de la població, alhora que prohibesca els compartiments ecologicament inadeq uats.
Fet i fet, i com a conseqüencia de l'absoluta falta de planificació i ordenació d'aquests territoris, s'hi han produit ja efectes no desitjats que no es refereixen només a l'ambit dels problemes urbanístics, sinó que han pogut atényer
també el medi ambient. A hores d'ara, mentre que existeixen paratges en els
quals la despoblació esta donant lloc a uns determinats processos d'erosió i desertització, uns altres espais -afortunadament no molt nombrosos- comencen
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a veure's amenacats pel fenomen invers: el de la massificació. En aquesta darrera situació es trobarie~,entre altres, Montanejos, a 1'Alt Millars i potser també
algún indret del macís de Penyagolosa (3).
S'ha de dir, pero, que la practica totalitat dels «turistes» que visiten aquests
endres no acudeixen mitjancant les agencies de viatge o qualsevullga altra institució. La tendencia a la massificació, Tot i ser creixent, és encara incipient,
així com l'espectativa d'obtenir magres beneficis economics de manera
especulativa.
Tanmateix, en els darrers anys, afavorit pel desenvolupamentde maquinedpala de gra potencia, que han facilitat i abaratit enormement aquest treball, han
proliferat les pistes forestals en tots els boscos de la Comunitat Valenciana, de
manera no sempre justificada. L'efecte immediat n'ha estat la possibilitat de
circular indiscriminadament per qualsevol bosc d'aquestes zones de tota clase
de vehicles, cosa que, unida a la moda dels vehicles 4 x 4, esta augmentant vertiginosament el risc de deteriorament ecologic de la flora i la fauna dels boscos
interiors i, en conseqüencia, del futur turístic d'aquestes comarques. Pel que
fa a aquest aspecte, si be resulta demagogica l'atribució al fenomen turístic de
la responsabilitat dels incendis que s'han produit al llarg dels darres anys en
els boscos d'aquestes comarques, tampoc no es pot ignorar l'eventual mal ús
que alguns visitants fan d'aquests recursos naturals. A hores d'ara, al nostre
país, l'educació ambiental és més un desig per al futur que no una realitat.
L'observació de les conseqüencies negatives esmentades fa pensar que, si bé
el turisme rural pot generar nornbrosos efectes positius per al desenvolupament
i conservació d'aquestes comarques, només ho pot fer a condició de preservarhi al rnaxim el medi arnbient. Dit en altres paraules, atés que el turisme representa per a molts d'aquests pobles l'única possibilitat de desenvolupament economic, la practica d'activitats turístiques que comporten la destrucció del medi
ambient (no oblidem que en constitueixen el principal recurs) hi representaria,
dins d'un termini mitjh, la definitiva liquidació de qualsevol possibilitat de futur. Tanmateix, la protecció del medi no es pot deixar, almenys ara per ara, en
mans dels veins nadius. Entre altres coses, perque són escassament conscients
que el seu futur i la conservació del medi estretament associats (4).
D'altra banda, de mantenir-se la dinamica turística en el marc de l'espontaneitat actual, estan donades les condicions per a passar de l'infradesenvolupament al sobredesenvolupament (tots dos no dessitgables) com va ocorrer en molts
pobles del litoral valencia. (GARCIA, E.: 1990)
En aquest sentit, una plan'rficació racional i amb sentit de futur n'és urgent
i necessaria. El nombre d'accions a prendre per tal de dur a terme aquesta planificació és, obviament, quantiós i excedeix les pretensions d'quest article (plans
intermunicipals coordinadors, plans de compatibilització de les diverses activitats economiques que s'hi realitzen, plans de restauració urbana integrals dels
municipis, plans de protecció dels paisatges, plans de formació i assistencia tecnica de la població nadiva, pla de millora de les infraestructures -sanitaries, edu-

catives, hoteleres, esportives, viaries-, pla d'inversions, etc.,...) n'assenyalarem
dues al menys que per la seua globalitat poden contenir totes les demés:
l'elaboració d'una llei específica del turisme de muntanya per a aquesta
Comunitat Autónoma.
la qualificació ecologica immediata dels grans espais naturals de les zones
de muntanya com a paratges naturals, tot aplicant la Llei de Paratges Naturals
de la Generalitat Valenciana (5/88 de 24 de Juny).
A I'hora de dinamitzar l'activitat turística en el medi rural cal pensar en
no repetir els errors del litoral. L'increment del benestar de la població d'aquestes comarques no te que considerar-se necessariament c o n una funció de I'increment del volum de turistes. La planificació i el desenvolupament d'un model turístic satisfactori pels nadius i pels visitants poden incorporar, ara ja, els
límits ecologics en la seua definició. (KAMAL TOLBA: 1982).
El bastiment d'una sociologia del canvi social no depenent de la teoria economica del creixement, sino de les crítiques a aquesta teoria fetes pels economistes ecologics, es troba a hores d'ara poc desenvolupada (GARCIA, E: 1990).
Tot i així pot aportar elements que justifiquen la incsrporació dels limits ecologics a la planificació i ordenació del territori d'aquestes zones de muntanya.
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(1) Ens referim, fonamentalment, a les zubzones agraries i no a les subzones industrialitzades.

(2) Molt sovint les granges, de forma que s'han instal.lat, pol.lucionen'greument I'entorn i hi fan
malbé els bells paisatges aromdtics existents anteriorment.
(3) Ens consta que ICONA es veu impel.lida a deixar creixer il.limitadament les zones d'acampada en determinats indrets, tot i que I'actual nombre de visitants ultrapassa ja el Ilindar de recepcio soportable abans que el medi natural no sigui afectat de danys irreparables.
(4) Es pot vore en primera pagina del suplement Comunitat Valenciana del periodic «El Pais»
del 14-11-90, com la manca de qualificació ecologica i d'ordenació del territori pot fer possible
I'ejeccució de desfetes ecologuiques de cardcter irreversible.

