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Amb 1 € no es cremaria l’Empordà

Tot preguntant-me «escriuràs sobre la pedregada que 
ens va afectar aquest passat juliol?», vaig dir-me «potser 
sí, però per a mi està tot dit: és una cosa de la naturalesa 
i no hi podem fer res, i desitjo que no torni a passar». 
Del que voldria tornar a fer esment és de la ineficàcia de 
les polítiques de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

En l’incendi del dilluns 11 de novembre, la tramun-
tana era molt forta, però les metxes que incendiaven 
el territori eren els recs i les rieres brutes: algun alcalde 
ja se’n va queixar. L’ACA no deixa netejar els recs amb 
màquines; no deixa tirar herbicides als marges; no deixa 
tallar arbres que surten a les voreres de les finques, i un 
llarg etcètera més. Però… Ep! Es crema l’Empordà! Pa-
gesos: aneu a llaurar camps!, com ens demanava algun 
regidor. Crec que ho feia amb bona intenció, però en 
l’estat de deixadesa en què està tot, era una imprudència 
molt gran anar amb els tractors a tocar del foc.

Per a acabar-ho d’adobar, el conseller Santi Vila diu 
que només té una partida de 200.000 € per a la ne-

teja de recs i rieres. Jo li voldria fer una proposta: que 
ens doni un euro (1 €!) a cada pagès i li solucionem 
el problema. De pagesos, a Catalunya, no en som pas 
200.000: encara li sobraran calés. Només li poso una 
petita condició: que els nostres camps, marges i recs els 
puguem gestionar a la nostra manera. I, si no ens pot 
donar l’euro, tant se val, ja ho farem, però sense l’espasa 
de Dàmocles al cim del cap. 

Dic això perquè, per un arbre mal tallat, ens posen 
una forta sanció. Quin resultat té això? L’arbre no s’ha 
tallat, s’ha cremat; el rec no s’ha netejat, de mica en 
mica s’ha enterrat. L’aigua que havia d’anar pel rec per 
on ha passat? Per on ha pogut: pel cim del camp.

A mesura que escric, penso que, del rendiment que en 
puguem treure si ens deixen la gestió a nosaltres, l’euro 
ja li pagaré jo, a l’Honorable Senyor Conseller.
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