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Durant molts anys vaig tenir el gust d'exercir

I'ensenyament a Les Borges Blanques, a la comarca verna.

D'entre les experlencies .d'aquella etapa en destaco I'amistat

generada, ja des de les aules, amb alguns garriguencs que

foren excel.lents alumnes i que m'han fet I'obsequi impagable

i emotiu de mantenir-me la confianc;a amistosa mes enca de

l'epoca escolar. Es el cas, avui, de Ramon Queralt i Boldu,

advocat i llicenciat en Ciencles Ambientals. Aquesta

llicenciatura, de creacio recent, permet ocupar-se

cientfficament de tot alia que fa referenda a la conservaclo i

millorament del nostre entorn , i es fonamenta i abasta

disciplines com la biologia, I'agricultura, I'enginyeria forestal,

I'enginyeria de camins, I'economia, I'habitatge, I'escola,

I'urbanisme, la sociologia, i, resumint-ho en certa manera tot

, I'ecologia.

Li vaig fer el proleq a un llibre seu sobre els efectes

del despoblament i abandonament dels centres rurals. I hi

deia que ens cal tenir cura de tot deteriorament del medi per

posar-hi remei. I fa poe, d'entre les paqines d'un lIibre del

professor Mayor Zaragoza vaig extreure aquesta frase del

premi Nobel Ilya Prigogin: nosaltres no podem preveure el

futur, pero podem preperer-lo".

Ramon Queralt es, des de petit, conscient del medi

ambient. Viatger per I'ample rnon, excursionista des de molt

jove, defensor del transport no-contaminant - es un

practicant de la bicicleta - observador de la natura, -es un
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expert en les nostres comarques rurals i observador de les

rnes deprimides, com la seva natal de Les Garrigues -, tenia

totes les condlclons per acabar dedicant-se activament a la

defensa de la nostra natura arnenacada i a interessar-se per

les degradacions de paisatge, i pels nuclis urbans despoblats

des del doble punt de vista del clentiflc i de I'enamorat de la

natura.

Penso que la generositat ens hauria de guiar a

I'hora de pensar en la nostra partictpacio, tants de cops

inconscient, a I'enviliment i destruccio d'atlo que ens han

lIegat els avantpassats i que es el tresor primari de que

disposem i l'ulttm que no ens poden prendre i que hem de

deixar als nostres successors: la Terra que habitem .

Ramon Queralt ens en parlara.
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