Com a professional de l’agricultura de la província de Girona estic altament preocupat
pel tema de l’aigua, com la majoria dels meus conciutadans. A més, indignat!, pel
menyspreu en que es tracta sovint la nostra pagesia, i, més encara, després de sentir la
conversa que fa uns dies va mantenir el Sr Antoni Bassas amb el nostre conseller
d’Agricultura, al programa “els Matins de Catalunya Radio”.
La noticia d’ahir, de que es faria una canonada d’anada i tornada de l’Ebre a Barcelona,
ja que, com que les conques del Llobregat i del Ter solen ser excedentàries ,podrien així
enviar també aigua a les terres de Tarragona, si fos necessari, quasi m’ha obligat a
posar-me davant de l’ordinador per escriure algunes reflexions, que fa temps que deixo
anar verbalment, i que probablement pot ser d’interès deixar escrites i donar-les a
conèixer:
-

-

-

-

-

-

No podem dir que l’aigua es un bé esgotable; tal vegada limitat. L’aigua “no es
crea ni es destrueix”, en tot cas es transforma i “avui s’embruta”. Ens hem parat
a pensar que bevem l’aigua que begueren i “pixaren” els dinosaures?.
Si la ciutat de Barcelona, geogràficament, estigués situada a Vic, avui, no
parlaríem de manca d’aigua. Tota la que va al mar tornaria a baixar pel Ter i a
Girona, reservats com sempre, la seguiríem utilitzant.
Estic cansat de sentir a dir que els pagesos son els causants del dèficit hídric,
quan son qui torna a la terra l’aigua que ve de la terra . Pensem que cada vegada
que Barcelona estira la cadena del Wàter envia al mar (i depurada) l’aigua
corresponent a regar 1000 Ha de fruiters. I si tenim en compte que aquests sols
es reguen durant 4 mesos a l’any, si es guardés, en tindríem prou per regar
diàriament les 3000 Ha de fruiters de Girona.
Tots els pobles de la vall del Ter consumeixen de manera directe o indirecte
l’aigua reciclada (o no) del poble anterior. Per què Barcelona no pot tornar a la
seva xarxa l’aigua que llença al mar?
Ens hem parat a pensar, que si quelcom important hem aconseguit els darrers
anys, es que el Ter desemboquí a Barcelona sense veure ni tocar la terra que
hauria de “prenyar”, ni cap altra, sinó sols passant per un seguit de canonades
tancades?.
Sens dubte, serà un gran èxit de la nostra estimada “ nació” aconseguir el mateix
amb el Segre, l’Ebre, el Roina, o qualsevol que se li posi al davant!!!!. Tots
podem ser ecologistes mentre tenim l’aigua a mà i la panxa plena!!!.

Benvolguts lectors o oïdors, no se si Catalunya es Barcelona o Barcelona es Catalunya.
Però si que crec que Catalunya hauria d’estar per sobre. Cada dia que passa em sento
menys representat per aquesta gran ciutat. No sé si tindrem mai cap selecció esportiva
catalana, però, a aquest pas, de ben segur, aconseguirem, i amb èxit!!!! que la
fertilitat de Catalunya surti per les cloaques de Barcelona.
Barcelona, rodalies i industries, si us plau, recupereu l’aigua que llenceu al mar i en
tindrem prou per tots. Crec que amb les tecnologies d’avui ha de ser senzill, ràpid i el
trajecte molt curt.
Salvem la nostra terra si creiem que Catalunya no es només Barcelona!!
Josep Blay
Torroella de Montgrí, 4 de Maig de 2008

