Uns records molt difícils d’oblidar...
Aquest pròxim mes d’Octubre es compliran 10 anys de la fatídica riuada que
vam sofrir per gota freda al nostre poble i altres del voltant en 2007. El riu
Girona s’emportà tot allò que va trobar al seu pas: cotxes, mobles, roba,
fotografies... Res era capaç d’enfrontar-se a la duresa i la força d’aquella
aigua enfurida. Però no tot hi van ser coses materials... També s’endú per
endavant molts dels records i les vivències de vàries generacions lligades a
cadascuna de les parets d’aquells habitatges. A dia d’avui, encara se’ns posa
a tots la pell de gallina quan recordem aquella catàstrofe sense precedents. El
poble va quedar convertit en un camp de batalla, sols emparat per moltes
mans voluntàries i els serveis d’Emergència.
Els anys passen i pareix que allò queda ja molt lluny... La gent segueix amb la seua vida i
ningú vol pensar que cap la possibilitat de rebre de nou una desgràcia similar. Probablement
resulte més còmode per a tots donar per fet que va ser una cosa puntual i mai més tornarem a
veure res similar fins d’ací 5 generacions o més... Però, és açò cert? A pesar de que es
respira aquesta “tranquil·litat” aparent, és açò la realitat o segueix present un gran temor ocult
en tots nosaltres? Pense que tots sabem la resposta...
Amb el canvi climàtic i els nous temporals, la probabilitat d’un nou episodi per
gota freda s’ha incrementat exponencialment i una nova avinguda com la de
2007 (o més greu) podria tornar a ocórrer en qualsevol moment. Tots hem vist
com aquest any hem tornat a tindre fortes pluges i molts vam ser els que
estiguérem pendents del nivell del riu “amb el cor en un puny”. Per sort, tot es
va quedar en un ensurt, però el risc està present. A banda de la meteorologia, hi
ha altres factors que tampoc estan tant bé com deurien. En molts dels seus
trams, el riu continua abandonat a la seua sort i les obres de pas i molts dels
ponts continuen tenint una capacitat de desaigüe absolutament insuficient.
A banda d’aquests fets, que done per fet que tots més o menys coneguem, saben vostès, per exemple, que la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer té projectada una presa en la zona d’Isbert (Orba) amb una capacitat més de 10 vegades superior a
l’existent? Aquesta presa s'ofereix com a remei a tots els mals, però, quins serien els seus riscos en cas d’un possible
col·lapse? Saben també, d’altra banda, que existiria una manera sostenible de reformar les cases properes al riu de manera
que s’evitaren les greus conseqüències que vam tindre en 2007 i, a més, d’una manera relativament fàcil i econòmica?
Aquestes i moltes altres qüestions necessiten ser debatudes i apropades al poble. Es per aquest motiu i aprofitant aquestes
dades que se’ns aproximen, que La Plataforma riu Girona junt amb altres professionals involucrats, portem mesos
organitzant el 10é Aniversari de la Riuada. Apunten el dia 14 d’Octubre en les seues agendes. Tindrem un dia molt complet
de jornades: unes més tècniques (de matí) i d’altres de caràcter més social (de vesprada), on molts problemes seran
identificats i on també es commemorarà molta gent que es va veure directament involucrada en aquella tragèdia. Més
informació detallada del lloc i la programació de l’event es facilitarà al llarg d’aquestes pròximes setmanes. Vos esperem a
tots i des de la Plataforma també volem animar i convidar a qualsevol ciutadà preocupat per aquest tema a unir-se a la nostra
causa, sobretot a aquells més joves!
BONES FESTES!!
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