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Bona vesprada a tots, entre nosaltres es troba el Director de la Econòmica, qu s`ha
inscrit a les jornades. També hi ha professionals del dret, de Ciències Mediambientals,
Agronoms, Forestals, Ambientalistes i estudiants universitaris. Senyores i Senyors
La Reial Societat Econòmica d’Amics del País és el fruit de la Il·lustració del segle
XVIII, entre els objectius fundacionals estava millorar l’agricultura, les arts i la
indústria. La Cèdula de Fundació, ja estableix que es tracta d’individus que “ofereixen
voluntàriament llurs caudals i talents en obsequi de la felicitat pública”. L’any 1776, els
objectius eren “fomentar i millorar la industria popular en tots els rams, fàbrica, comerç,
navegació, marineria, pesquera” als que s’afegeix “l’avanç en Agricultura millorant els
coneixements en temes d’aigua, conducció i reg per augmentar les produccions,
mètodes de llaurança, o conreu d’arbres i cria de ramat, principals sistemes productius a
l’època de la fundació. Per a això ja era considerat molt important promoure i auxiliar
l’ensenyament i en general tot allò que contribuixca a millorar la constitució dels
ciutadans, especialment impulsant la innovació.
El medi ambient ja era un preocupació important tal com ho testimonia l’obra d’un dels
més insignes socis del segle XVIII: el botànic i naturalista valencià Antoni Josep
Cavanilles amb l’estudi "Observaciones sobre la historia natural, geografía,
agricultura, población y frutos del reino de Valencia (1795-1797)” que tant va
contribuir al coneixement del nostre medi amb gran rigor científic característic de la
Il·lustració i que hui dona nom a aquesta Aula Cavanilles
Les darreres dècades la societat occidental ha assolit uns nivells de benestar general,
desconeguts a la història precedent, que ha conduit a un consumisme desbocat,
especialment en termes energètics però també exhaurint recursos ambientals de tota
mena: aigua, espais naturals com el litoral o els boscos, y a la contaminació amb els
residus de la nostra activitat tant la productiva com la pròpia del consum humà. De
manera que l’augment dels nivells de carbònic i altres contaminants d’efecte hivernacle
a l’atmosfera s’ha convertit en un repte sense precedents, però també les molècules
halogenades volàtils, que afecten la capa d’ozó representen una amenaça important a
nivell global. La contaminació de les aigües o l’excés de residus orgànics urbans els
quals s’acumulen en no trobar-los utilitat econòmica. També està en perill la
biodiversitat, amb la desaparició d’espècies animals i vegetals que no s’adapten als
canvis provocats per la intervenció humana o que són directament exterminats per la
cacera i la pesca excessiva, o la crema indiscriminada de boscos, als què hi ha que
protegir. I en definitiva la visió economicista imperant en l’actual societat que dificulta
la sostenibilitat de la nostra forma de vida benestant. En un món de tamany limitat el
creixement continuat, sense fi, és insostenible i està condemnat a acabar en
catàstrofe.
Resulta obvi que sense una regulació, les activitats humanes es regeixen per interessos
purament econòmics sense adonar-se’n de les conseqüències a curt o llarg termini,
moltes vegades per manca d’informació, altres per manca de sensibilitat mediambiental.

És per això que cal desenvolupar i donar a conèixer una legislació que regule les
activitats per tal d’evitar agressions irreversibles a la natura
Un debat com el que es proposa en aquesta Aula Cavanilles pretén ser un fòrum obert
de reflexió sobre el medi ambient en particular els ecosistemes, la biodiversitat, el
paisatge, el territori els recursos naturals i el propi entorn de les relacions humanes,
realitzant activitats, estudis i anàlisis dirigits a la millor comprensió dels problemes en
tant que afecten a la societat Valenciana, tal com s’expressa en la convocatòria.
Estic segur que d’aquestes conferencies eixiran coneixements, reflexions i propostes
d’importància cabdal per a cobrir els objectius proposats.

