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Envieu la vostra foto a cercle@segre.com. Una selecció més àmplia de cartes pot trobar-se a

Les Salines de
Tartareu. Punt final a
un projecte no desitjat

Sr. Director:
Fa uns anys, una empresa de

fora va aparèixer al municipi
de lesAvellanes i Santa Linya
amb la intenció de desenvo-
lupar una activitat fins llavors
no vista al territori: l’extracció
de sal i la posterior comercia-
lització.Als vilatans del mu-
nicipi els va sorprendre aque-
lla iniciativa, ja que no es tenia
constància que en el subsòl de
la vall del Farfanya al seu pas
perTartareu pogués haver-hi
quantitats emmagatzemades de
forma natural d’aquest mine-
ral.

El temps va anar passant i
l’empresa sol·licitant de l’acti-
vitat presentava més i més pa-
pers cada cop que l’administra-
ció els ho requeria. Pocs, molt
pocs, van ser els que van en-
tendre l’interès de l’empresa
per aquesta mina de sal.Alguns
hi van veure una activitat
innòcua i poc perillosa, altres
una oportunitat de treball, però
la majoria hi vam veure altres
coses, totes legítimes. Però, què
hi vam veure la majoria? Doncs
una activitat perillosa per al te-
rritori que en condemnava el
futur i per tant el futur de la
gent que hi vivim. Què podia
tenir de positiu una activitat
que no respectava el municipi,
ni la seva gent, ni la voluntat
majoritària d’aquesta? Possi-
blement poca cosa, per no dir
res. Mai va haver-hi una expli-
cació clara del projecte i la in-
formació sempre arribava dis-
torsionada i falsejada. Així
doncs, mai ningú hi va veure
una oportunitat de desenvolu-
pament de l’economia local.
Com la vam qualificar, la ma-
joria? Doncs com un atemp-
tat al territori, a aquell territo-
ri que, amb això sí que hi es-
tem tots d’acord, estimem per
sobre de tot, perquè és el terri-
tori que ens ha vist nàixer, a
nosaltres i als nostres avantpas-
sats, que ens ha donat opor-
tunitats i que ens les seguirà
donant.

Els últims dos anys, la gent
del municipi hem estat amb l’ai
al cor i en el transcurs d’aquest
temps són molts els esdeveni-
ments que s’han succeït al vol-
tant d’aquest tema. Per part del
grup de CiU al municipi hem
estat al costat de la voluntat
d’un poble tot presentant mo-
cions de suport al territori i de
rebuig al projecte, que eren
tombades als plens per l’equip
de govern. Per part de la Plata-
forma en Defensa del Farfanya,
creada arran del problema, i de
tots els veïns que no veien la
viabilitat del projecte, van es-
tar informant de tot allò que
era necessari per entendre el
que passava, cercant aliats, re-
collint signatures i impulsant
mil i una iniciatives per defen-
sar la vall.

LACARTADELDIA

SR. DIRECTOR:
Després que el problemàtic anunci de De-

sigual hagués obert la caixa dels trons i ha-
gués permès que molts aprofitessin l’avinen-
tesa per fer judicis de valor i mostrar-se com
els abanderats de la igualtat de gènere, es pu-
blica l’informe “La maternitat i la paternitat
a la feina: legislació i pràctica al món” de l’Or-
ganització Internacional delTreball (OIT) en
què, entre altres, es denuncia que Espanya és
un dels països europeus on s’han detectat
pressions a les treballadores embarassades
perquè renunciïn als seus drets laborals.

No em negaran que és tant –o més!– greu
aquesta acusació com ho són les múltiples fe-
rides que va obrir i les nombroses sensibili-
tats que va ferir l’esmentat anunci publici-

tari.Tanmateix, els rius de tinta i les hores de
tertúlies que ha omplert una i altra qüestió
són, a dia d’avui, inversament proporcionals.
I això, certament, és preocupant.Tret que al-
guns, tan afectats per la publicitat, ara re-
lativitzin les conclusions d’aquest estudi. Lla-
vors, tot plegat, passaria a ser molt greu.

Així doncs, entre els uns i els altres, potser
ja és hora de començar a deixar de banda el
populisme i intentar desxifrar allò que és im-
portant del que no ho és tant. Moderar el to
de certes interpretacions i passar a l’acció.
Oblidar-nos de les formes i guiar-nos pel fons
de la qüestió. Perquè l’anunci ja no s’emet
per televisió però les noies i dones del nos-
tre país – per sort!– se segueixen quedant em-
barassades.

El mes de novembre del
2013 es va donar un primer
pas, encara que s’ha de dir que
era tímid. Es va aprovar una
proposta de resolució al Parla-
ment que instava el Govern a
no permetre activitats extrac-
tives a la zona del Montsec si
la llei no ho contemplava.
Aquell dia, tots els grups es van
sumar a la proposta.

Avui sí que ja estem d’enho-
rabona i tot perquè la feina s’ha

JOAN ROSINACH BONET

fet bé, començant pels tècnics
de la ponència ambiental del
departament deTerritori i Sos-
tenibilitat, que amb la llei a la
mà han resolt que l’impacte so-
bre el medi ambient seria molt
negatiu, que l’activitat que es
desenvoluparia a la vall l’afec-
taria considerablement tot po-
sant en perill també la coherèn-
cia ambiental al ser dins la zo-
na d’influència de l’Observato-
riAstronòmic del Montsec i de

la Reserva Starlight, i que l’im-
pacte sobre rius i aqüífers se-
ria molt elevat quant a la con-
taminació durant l’extracció i
a posteriori.També per part
d’aquells que fan les lleis i que
les aproven, els nostres repre-
sentats polítics i el nostre Par-
lament i, com no podia ser
d’una altra manera, també el
Govern de la Generalitat.

Però si en aquesta història hi
ha un protagonista, avui con-

Quan l’anunci deixa de sortir per laTV

vertit en heroi i que es mereix
els elogis i l’admiració de tots,
aquest és el grup d’homes i do-
nes que no han dubtat a defen-
sar casa seva per sobre de tot i
els veïns del municipi, i de for-
ma molt especial els deTarta-
reu, els dels municipis veïns i
els promotors d’iniciatives tan
legítimes i democràtiques com
la Plataforma en defensa del
Farfanya.

Cal dir també que qualsevol
iniciativa, vingui d’on vingui,
si respecta el poble, la seva vo-
luntat i el seu territori, serà
molt ben rebuda, perquè aquest
és un municipi on abunda la
gent amable, emprenedora i
amb ganes de treballar i de
crear un futur millor per a les
joves generacions.

CIU LES AVELLANES I SANTA LINYA

Cal recuperar Europa

Sr. Director:
Em confesso un europeista

convençut i per això escric
aquesta carta oberta que vol-
dria que el seu diari publiqués.

D’aquí a pocs dies tenim
eleccions europees. Ens hi ju-
guem molt, en aquestes elec-
cions. La crisi que estem patint
com una malaltia que ens va
corsecant, i els pegats, que no
arriben ni a remeis casolans,
que s’estan posant són resultat
del model de govern que hi ha
en aquests moments a Europa.
Uns pegats dirigits a enfonsar
les persones i a garantir el ca-
pital i els paradisos fiscals; a en-
fonsar les famílies, a augmen-
tar la pobresa i a garantir que
les grans empreses bancàries
continuïn tenint superàvits i in-
jeccions de diners milionàries.
Uns pegats que proclamen la
insolidaritat dels països, euro-
peus, a mercè del populisme
alemany que té la paella pel
mànec.Alemanya és un mirat-
ge, com han pogut comprovar
la quantitat de joves que han
fugit d’aquí amb promeses de
feina i han hagut de tornar per-
què només han trobat engany
i més precarietat.

Europa ha de recuperar el
seu esperit fundacional. El Par-
lament Europeu ha de treba-
llar pel benestar de la gent dels
països que en són membres.
Europa ha de tornar a ser for-
ta, unida i l’exemple d’una ciu-
tadania culta i avançada.No és
igual la dreta que l’esquerra.
No per a les polítiques que pen-
sen en les persones.No és igual.
Encara que els eslògans d’al-
guns partits ho diguin per con-
fondre’ns. No, no ho és. És im-
portant votar partits social-
demòcrates en aquestes elec-
cions.Tot i els errors que han
comès, que són molt, són els
únics que creuen encara en la
necessitat d’un veritable govern
europeu en majúscules. I acon-
seguir-lo és fonamental per al
futur d’Europa, d’Espanya i de
Catalunya.

FRANCESC GRAU ESCOLÀ. BALAGUER
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Hi han participat fins a
les 21.00 h d’ahir:
71 persones

PRÒXIMA PREGUNTA:

Anireu a votar
diumenge que ve?

Us sembla bé que l’antiga
comissaria de Ronda sigui una
església ortodoxa?

Voteu i deixeu comentaris a
www.segre.com

ENQUESTA

CAMPI QUI PUGUI! PEPO CURIÀ

Web: http://pepocuria.blogspot.com. Twitter: @pepocuria


