Que no passen 10 anys més…
En l’article que vam escriure l’any passat per al
llibre de Festes 2017 anomenàvem que molt
prompte tindria lloc el 10é Aniversari de la Riuada
del Riu Girona. Com molt bé sabreu la majoria
(bé perquè vau ser part dels assistents o bé
perquè d’alguna manera o altra vos ha arribat
informació), l’esdeveniment va ser tot un èxit i
podem dir des de la Plataforma Riu Girona que
estem molt contents amb la resposta que vam
obtenir per part de tot el poble.
Quasi un any després i pròxims als 11 anys de la fatídica
riuada, sols podem tindre agraïments i més agraïments per a
totes aquelles persones que vau formar part d’aquest dia que
mai ningú oblidarem. Va marcar un punt d’inflexió dins de la
història de la nostra associació i pensem que en part també
per a la història del poble en general. És per això que esperem
que no siguen necessaris 10 anys més per organitzar un
esdeveniment similar.
Aquest acte, que va comptar amb dues parts (una més
tècnica de matí i una altra amb una aproximació més social
per la vesprada), va ser instructiu, entretingut, amè, però
sobretot si una paraula el podria definir en conjunt és:
emotiu. Tant de matí com de vesprada vam poder escoltar
més d’un sospir i a tots ens va caure més d’una llàgrima en
més d’una ocasió. Tot i això, el resultat més important i amb
el que nosaltres més ens quedem una vegada ja ha passat
aquell dia i fetes les reflexions pertinents, és la porta que es
va obrir entre els ciutadans i les Administracions. Moure i
recordar tots aquells records, així com també debatre la
realitat i els riscos que any rere any assoleixen el nostre
poble de manera inevitable, va ser una manera molt bona i
efectiva d’afrontar la situació i veure possibles solucions
reials. Es va obrir una llum a potencials i millors
col·laboracions entre el poble i les oficines centrals; així
com també la creació d’una millor Regulació de la situació
existent, en la qual tindrien cabuda canvis i ajudes per part
dels Governs per progressar dins d’un futur a ser possible
molt pròxim.
Dit açò, no podríem escriure aquest article sense donar les gràcies a totes aquelles persones i
organitzacions que van fer possible aquest 10é Aniversari. Donem un gran fort agraïment a la Unitat

d'Emergències Militar (UME), els Bombers, la Creu Roja, la
Policia Local, la Guardia Civil i Protecció Civil, unitats totes
elles presents en l’acte i que a tanta gent van ajudar aquell
octubre de 2007. D’altra banda, a tots els grans
professionals que vam tindre al llarg de la sessió de matí i
en la taula redona, així com també a la presentadora de tot
l’acte, Gala Navarro, qui de manera completament altruista
va col·laborar amb la causa del nostre poble dins d’una
professionalitat impecable. Per descomptat, donar les
gràcies al nostre jove poeta Pedro Barber i a tot el grup de
Punt de Ganxo, qui van obrir de manera inigualable l’acte de
vesprada. També a Josep Nadal per la seua col·laboració
en representació del grup la Gossa Sorda i a tots els
ciutadans afectats que van ser entrevistats, especialment a
Paqui Ferrando, neta d’Encarnació Sastre. I per descomptat,
a l’Ajuntament d’El Verger i tots els seus representants, tant
del present com del passat; així com a tota la Comissió de Festes, els Festers 2018, Claudia i un
llarg etcètera de col·laboradors sense els quals res hauria sigut possible. De nou, moltes gràcies a
tots en nom de tota la Plataforma.
Per últim, sols dir que nosaltres continuem lluitant amb tots els mitjos que tenim per cuidar del nostre
riu Girona i el seu entorn. Però per a que tot açò tinga força reial i pugam enfortir aquestes relacions
amb els Governs, es necessiten moltes més mans i molta més energia. És per això que de nou
volem fer una crida a totes les persones que d’una manera o altra es senguen identificades amb
aquest gran problema i amb la natura del nostre riu Girona en general, a que formen part de la nostra
Associació. Sou tots benvinguts, gent de totes les edats o formació, allò important és la bona
voluntat. Quan més gent i més mans unides tingam, més força aconseguirem!
BONES FESTES 2018!!
En nom de la PLATAFORMA RIU GIRONA
Pepe Puchol Salort, Arquitecte, MSc AED
PS: Per formar part de la nostra Associació, propostes, queixes o idees en general, per favor contacteu a:
riuadagirona@gmail.com
El riu Girona escolta!

