MANIFEST DE LA CAMINADA: EL GES, UNA VALL D’AIGUA
El riu Ges baixa generós aquests dies de primavera, amb pluges abundants.
Recarrega els aqüífers i la vida, al bosc de ribera, brolla a raig. Un espectacle de
la natura, amb tots els colors del verd presents. En la caminada d’avui
resseguirem bona part del curs del riu Ges. L’artèria principal que juntament amb
el riu Fornés, conformen la conca del Ges. Una vall d’aigua.
I és que els pobles de la Vall del Ges estan marcats pel seu riu. Com fan tots els
pobles d’arreu, s’han establert al llarg dels segles en funció de la disponibilitat
d’aigua.
Però no sempre l’aigua és tan abundant. Per això cal revertir la contaminació a
la Vall del Ges que també hi és present. Moltes fonts i aqüífers subterranis han
estat castigats pels purins generats per la industrialització del món rural i el
boom de la cabana porcina. El seu afany de benefici i la poca voluntat de
l’administració de controlar-ho en són els responsables.
A Torelló mateix, fins poc més de quinze anys disposàvem d’un immens aqüífer
que ha abastit el poble durant desenes d’anys. Però l’avarícia, les males maneres
i el menyspreu per la vida d’uns pocs l’han feta malbé contaminant-la amb
dissolvents d’origen industrial.
Allò que no havia passat en milers d’anys ha passat en pocs anys. A la vall ha
calgut construir amb diners públics noves tuberies i captacions, i fer més
tractaments per garantir l’aigua.
Amb tot, per complicades que semblin les situacions, es poden canviar, poden
millorar i res sol ser irreversible. No ens podem conformar amb la situació actual
ja que allò que hi ha en joc és massa important.
L’aigua és vida. Nodreix tot allò que viu: ésser humans, animals i plantes; el
mar, els rius i les muntanyes, l’atmosfera i l’aire. Estem doncs, davant d’un
element fonamental, no equiparable a cap d’altre. Per aquesta raó, perquè és
essencial per a la vida i perquè l’accés a l’aigua potable sigui possible per a
tothom, Nacions Unides l’ha reconegut com un dret humà.
Per tal de garantir aquest dret, la gestió pública i democràtica de l’aigua és el
camí i un dels objectius de la plataforma. Actualment a la Vall del Ges només St.
Pere de Torelló gestiona l’aigua que arriba a les seves cases de forma pública.
Empreses multinacionals de l’aigua i el seu màxim interès pel benefici són les
que estan darrere la gestió de l’aigua a Torelló i St. Vicenç. Però tenim motius
per l’esperança, ja St.Vicenç ha anunciat que aquest any passarà la gestió a una
empresa pública. Faltarà veure quina és la decisió de Torelló aquest mateix any
quan acabi la concessió que té amb Sorea.
Una gestió que ha de ser més eficaç, més transparent, més propera, més
democràtica i que ha de garantir més implicació per part de l’Ajuntament. Una
gestió que ha de vetllar també per les fonts d’abastiment, és a dir a
comprometre’s en la recuperació dels aqüífers de la Vall, així com la resta de
pous i totes les seves fonts.
I és que al Ges, som una vall d’aigua. I aquesta la volem neta, clara i nostra
10 de juny de 2018, a la Fontsanta (Sant Pere de Torelló)

