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Tenim la sort de gaudir dunes administracions que vetllen escrupolosament, val a dir-ho - per tal que complim les nostres
obligacions (respectar els límits de velocitat, pagar els impostos
en els terminis establerts, demanar tots els permisos i emplenar
tota la documentació que faci falta...) i, sempre tenint cura del bé
comú, ens multen si no actuem correctament. Aquestes mateixes
administracions, emperò, sempre amatents a garantir el benestar i
els interessos comuns, monopolitzen serveis i béns bo i enriquint,
com sempre, els grans productors i les grans empreses en detriment
dels consumidors i de les empreses petites i mitjanes.
Un dels dar rers i més f lagrants paradigmes daquest
capteniment asimètric de lAdministració és lagressió brutal
que pateixen el paisatge i la biota de la Tordera. La responsable
darrera és una Administració mancada dimaginació i incapaç de
garantir el subministrament daigua als ciutadans de la conurbació
barcelonina amb cap més procediment que una discutible (pel cost
econòmic i ambiental i, al cap i a la fí, de model malbaratador i
manipulador de recursos) connexió interxarxes, que representa
lalternativa més dura, matussera, tecnòcrata i menys imaginativa
de solucionar per la via durgència una necessitat que fa molts anys
que es veia venir, però que � ns a la secada de lany 2008 no va
ser prou evident per a alguns. No cal dir que alternatives com ara
lapro�tament de pluvials, la millora de les xarxes de distribució
(amb pèrdues del 20 %, i localment del 30 %) o els incentius reals
destalvi (amb tari�cacions per trams i amb gravatge dels usos
sumptuosos) no semblen interessar a lAdministració. Si no fóssim
malpensats, ens resultaria estrany que les solucions més lògiques
no fossin les que adopta lAdministració...
El tub que interconnecta les xarxes daigua (vegeu la foto de
la portada) té prop dun metre de diàmetre, però la conveniència
(molt relativa, com sha palesat en algun cas concret) que pugui
treballar-hi maquinària pesant a banda i banda ha fet que lamplada
afectada per moviments de terres i pas de vehicles sigui de 30
metres! Imagineu, doncs, una afectació daquesta amplada que
des de Blanes �ns a Sant Celoni ressegueix el riu i el creua unes
quantes vegades anorreant, cap i arreu, boscos de ribera, prats
humits, sorrals del riu... Si comptem els prop de 35 km de curs
del riu, això signi�ca la destrucció de prop de 100 hectàrees de
comunitats animals i vegetals, en algun cas de valor ecològic
alt.
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