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No, no vaig ser el qui va encendre el foc de l’estiu 
passat. Vaig poder encendre foc amb tots el permisos 
el 21 i 22 de setembre, tot i que el vaig demanar per 
a una setmana abans, ja que les pluges caigudes les 
vigílies de la festa eren una garantia perquè no es po-
gués escampar o escapar de control. La burocràcia em 
podia posar en un compromís, perquè si en comptes 
de ploure hagués fet tramuntana potser no m’hauria 
atrevit a encendre’l, tot i ésser al pla, per por que no 
es propagués a alguna feixa veïna.

També l’hivern passat vàrem tenir bastantes pluges, 
que al municipi de Verges calculo que van deixar entre 
30 i 35 hectàrees sense poder sembrar o havent de fer-
ho molt tard, amb la consegüent pèrdua de producció. 
Això es podria evitar si poguéssim netejar els recs de 
desguàs. 

Quan a la majoria de les cases érem dos homes, teníem 
temps de fer els recs a mà; actualment, si no els fem 
amb maquinària, és impossible tenir-los amb garanties 
per a poder desguassar.

Per a poder fer foc... permisos!; per a poder netejar 
recs... permisos!; per a poder arribar on creus que pots 
ajudar perquè el foc no es propagui... has de mentir als 
controls dels Mossos o passar camps a través! Tot això 
em fa reflexionar: val la pena tan d’ecologisme, si en 
poques hores se’n va tot en orris? Crec que si no ens 
imposessin tanta burocràcia mantindríem tot l’entorn 
amb moltes més garanties que no es produïssin tantes 
catàstrofes. Els pagesos hi guanyaríem, però la resta 
dels ciutadans també.

HE POGUT FER FOC!
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Deixeu-nos tranquils!: farem el que havíem fet sempre, 
no perjudicarem res, estem conscienciats amb la natura, 
però si quan la climatologia ens seria perfecta per a fer 
algunes feines de neteja ens falten els permisos, no 
ens arriscarem que ens sancionin. I el dia que plogui... 
l’aigua pel cim dels camps, i quan hi hagi foc... l’estiu 
passat ja vàrem tenir una amarga experiència...

Acompanyant aquest escrit podeu veure dues fotos, la 
primera és d’un rec net, com haurien de ser tots; l’altra, 
d’un rec tal com va quedar després de l’incendi de l’estiu 
passat, amb la meitat bastant apta per a desguassar i 
amb l’altra part com la selva verge, impossible que hi 
passi ni aigua ni res: és senzillament una metxa. 
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