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Arrojo fa extensiu el Premi Goldman a tots els contraris al PHN
23/04/2003 
 

 
Joan Esteller  

 

   
Drets, d'esquerra a dreta, Von Hernandez (Àsia), l'impulsor dels premis Richard N. 
Goldman, Julia Bonds (EUA). Asseguts, d'esquerra a dreta, Pedro Arrojo-Agudo 
(Europa) i Odigha Odigha (Àfrica). No surten en l'imatge Maria Elena Foronda Farro 
(Sudamèrica) i Eileen Wani Wingfield i Eileen Kampakuta Brown (Illes). Font: Goldman 
Environmental Prize. 

 
Pedro Arrojo, president de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua i Premi Goldman 2003 , ha 
subratllat en un article publicat fa uns dies a El Diario Monta ñés de Cantàbria, que  
el premi que va rebre el 14 d'abril  a San Francisco (California)i que és considerat com el Premi 
Nobel de l'Ecologia, 'ha de ser entès com un premi col·lectiu a les desenes de col·legues, 
professors universitaris, però sobretot a les desenes de milers de persones que a l'estat han 
participat en el moviment per una nova cultura de l'aigua'. Arrojo, aix í doncs, fa extensiu el 
premi a tot el moviment contra el Pla Hidrològic Nacional que, en les seves paraules, 'comença 
a generar admiració a Europa i fins i tot en l'àmbit mundial'.  
 
L'objectiu del premi Goldman és refor çar el valor del di àleg social davant de l'autoritarisme 
hidràulic, així com, afirma Arrojo, 'el valor d'aplicar amb intel·ligència i prudència les noves 
tecnologies en pro del desenvolupament sostenible'.  
 
El professor, un dels històrics del moviment sostenibilista a l'estat i ànima intel·lectual de la 
lluita contra el PHN, destaca dos fets significatius. En primer lloc, que el premi arribi per 
primera vegada a l'estat en el marc de l'Any Internacional de l'Aigua, i, en segon lloc, que el 
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guardó prové de California, 'un lloc -segons ell - que és referència quan es parla de modernitat 
en gestió d'aigües'.  
 
'En les últimes dècades hem propiciat un autèntic holocaust hidrològic al nostre país, tot destruint rius i zones humides arreu: hem perdut milers de 
quilòmetres de precioses costes fluvials en la península interior, hem inundat valls i hem expulsat a la for ça els seus habitants, hem envenenat rius, 
talat els boscos de ribera...', apunta Arrojo en l'article. Tot això s'ha fet, subratlla, 'basant-nos en un desenvolupament insostenible que justifica la 
destrucció en el nom d'un progr ès malentès'. L'alternativa a aquest escenari és, no cal dir-ho, una nova cultura de l'aigua.  
 
L'estat espanyol és el país amb més embassaments en relació als seus habitants i superfície. El Pla Hidrològic és un pas més d'una més que 
discutible -per irresponsable, antiga i cega- política. 'És hora d'acabar amb la prepotència, l'autoritarisme i les polítiques d'enfrontament entre 
comunitats. La nova cultura de l'aigua que proposem és una cultura de pau i de diàleg, més enllà de les ideologies polítiques. Els que pensin que els 
plans hidrològics s'han d'imposar a cop de formigó o de passejos militars s'equivoquen', conclou Arrojo.  
 
La Fundació Goldman, que compta amb un gran prestigi arreu del món, ha corroborat aquestes paraules amb l'atorgament del premi.  
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