POSICIONAMENT CULTURAL PER A LA SOSTENIBILITAT
Declaració del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles
L’interès per la sostenibilitat no para de créixer d’uns anys ençà. El sostenibilisme és un
nou model de producció, de consum i de redistribució que aspira a reconfigurar un present
en transició cap a un futur encara incert. Per això fa confluir voluntats abans dispersades
en els camps social, econòmic o ambiental. Avui dia, no es pot parlar correctament de
canvi climàtic, de gestió del patrimoni natural, de transició energètica, de pandèmies, de
migracions, de model territorial o del futur de les noves generacions sense recórrer als
conceptes sostenibilistes. El sostenibilisme, en definitiva, renova les pautes culturals fins
ara prevalents.
Una entitat com el nostre Centre d’Estudis ha de ser sensible a aquesta nova mirada. Ha de
contemplar les seves tasques tradicionals des d’aquest nou enfocament i ha d’abordar-ne
de noves que responguin a aquesta inquietud cultural emergent. L’estudi i la protecció dels
valors arqueològics i arquitectònics s’han d’enriquir amb l’estudi i la projectació de les
noves realitats territorials, ambientals i socioculturals i la seva integració en aquest
document extraordinari que és el paisatge, on s’expressen les interaccions mil·lenàries
entre la natura i la cultura. Avui, el patrimoni que considerem, que volem conèixer i
protegir, que desitgem promoure i projectar, ha d’abastar, en definitiva, la totalitat de la
nostra realitat sociològica, que es pot veure fortament trasbalsada per les actuals
dinàmiques distorsionadores. Així, a més de contribuir a conservar l’herència del passat, el
Centre d’Estudis ha d’ajudar a fer possible la preservació del futur construint un present
sostenible.
A la nostra comarca, com arreu, existeixen diverses entitats i iniciatives interessades en
diferents aspectes de la problemàtica global. Aquesta enriquidora diversitat d’opcions i
actuacions és un actiu a mantenir i, alhora, a concertar. El Centre d’Estudis vol contribuir a
l’enrobustiment de la tasca de tothom proposant espais de confluència i d’actuació
coordinada, en projectes mixtos amb objectius compartits dins aquesta complexitat del
pensament sostenibilista.
El Centre d’Estudis es proposa treballar en aquesta direcció i anima tothom a sumar-se a
aquest procés coral de construcció d’una nova cultura territorial que abasta des de la
recerca arqueològica fins a la prospectiva socioambiental. És una nova manera de fer per a
una nova manera de ser: la construcció compartida de l’alternativa cultural sostenibilista.
És la cultura de la diversitat de destreses que s’integren en la gestió de la complexitat. Una
dimensió cultural que serà el que entre totes i tots farem que sigui.
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