Reflexions d’un pagès
LA MALEÏDA CARRETERA C-31
Quan tinc una estona d’esbarjo, acostumo a fer alguna
ruta per veure natura en estat pur.
Feia quasi un any que s’havia produït l’últim incendi a
les nostres muntanyes quan, armant-me de valor, vaig
tornar a pujar al puig Segalar. És un lloc que molts de
vosaltres deveu haver visitat alguna vegada.
Jo, aquest cop, no hi vaig pujar esperant veure-hi
natura ni tampoc el desastre del foc; la meva idea era
la maleïda carretera C-31, que ens ha destrossat tota
la plana. Encara no havien començat les obres, però,
en saber per on volien que passés, se’m regiraven els
budells, perquè penso que es podia fer passar tota a peu
de muntanya i hagués quedat molt més endreçada.
Després de moltes exposicions, projectes i també
recursos, la carretera ja no la podrem treure si està
quasi feta, però ara bé la bona. Quan Política Territorial
fa les valoracions per indemnitzar-nos als propietaris,
es veu que per a ells els empordanesos som gent de
tercera categoria o menys, ja que l’oferta inicial per
metre quadrat era de 2,10 € el secà i de 2,70 € el regadiu. Després de reunions i pressions, des de la Unió de
Pagesos hem aconseguit 3 € per al secà i 4,60 € per a
regadiu, cosa que suposa quasi un 50% i un 70% més,
respectivament.
Aquesta carretera, el dia de demà, continuarà fins
a Torroella de Montgrí; més ben dit, sense passar per
Torroella, anirà en direcció a Pals i, com es veu en els
projectes de la variant de Torroella, afectarà els termes
municipals de la Tallada, Ullà, Fontanilles i Gualta.
Si miro sobre el projecte el punt on s’aturen les obres
al pas pel nostre municipi, al meu modest entendre, a
part de trinxar-nos els camps de mala manera, també
serà un impacte visual molt fort per al poble. Coneixent
el terreny i mirant-lo i remirant-lo moltes vegades,
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només trobo un lloc per on podria passar, tot i que
malmetria algun camp.
Convilatans, com diu el nostre himne nacional, «ara
és l’hora d’estar alerta», i cal que, tant pel que fa al lloc
per on passi com pel que hagin de percebre els afectats,
anem tots a l’una. I, si aquesta gent ve tan superba, que
sàpiguen que «quan convé seguem cadenes». Mai un
pas enrere per a la defensa del nostre poble!
Un afegitó o una disculpa per si algú es creu agreujat: la proposta que faig per al pas d’aquesta maleïda
C-31 me l’he mirada amb ulls imparcials, sense voler
perjudicar ni beneficiar ningú, tenint en compte només
en primer lloc, la pagesia; en segon lloc, la natura, i en
tercer lloc, l’impacte per al nostre poble.
XICU RIU

DELEGAT DE LA UNIÓ DE PAGESOS A VERGES

La maleïda C-31 ja s’ha menjat el pla de la Tallada

