ais, la darrera
mesquinesa
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Coni iiii raiiutsma L|IIC de
manera periódica i re^uhir
resorgcix de les Lcnebres. ral'er
del.s iH¿!Uainülls de País cus
recorda sovim les mi sé ríes
d"una CaUílunya beii segur gcns
dcprimiilu, pcm sí cada eop mes
deprimenl.
Deixais ¡a cnrera cl.s
pi'DJceles l'araoiiies que
amena^avon amb cotislruir a la
zona una marina residencial
d'all sianding. ridiculii/.adcs
proposles lan Ironades com
volgLié ésscr la insial.lacio iWin
cultiu de marisc al hell mig deis
aiguamolls. denegáis els
pei'misos d'ainpliaeió d"Lin
camping que com a única l'unció
tingué la de colgar amb Iones i
toncs de leiTa els sois llolosos
d'aqucsis iiKirJals, i aturades
pcls iribunals les decisions
urbanísliques L|IIC permelicn la
conslrucció do 4(10 habitalgcs al
seclor. la darrera Inicialiva deis
qui teñen pcrprolcssió el
mercadcig i Tespeculaciü de la
ierra ha cslai la sol.licitud d'una
anomenada base náutica a la
platja de País, just al límil
mateix del polígon que defineix
les darrcres zones huniiíics del
municipi de País.

en tot el seu íuiibil la zona
marílim-tcrreslie de tloniini
pi'iblie. Al maige d"at|uesla
ocupació d'un espai col.lectiu,
caldria desmanlellar pan
iniporlant del cordó de danés
liloial i|ue caracieriiza atjucsla
platja, i que des del puní de
vista mnrfolügic i estructural
rornia part del sistema binlngic
deis aiguamolls i niarjals tie la
ílcsembtícadura tlel riu Daró.
LMtra les caiacterísliciucs de
Tesmcnlada insial.lacio i el
daiiy que caasaiia al medi
natural, a ningú no li escapa la
innecessarietat d'una obra
d"aL|ucsla mena en una zona
com a la que es vol situar. Aixi,
segons contempla el Pía General
lie Begur, i segons la receñí
aLlJutlicació d "obres, de manera
immineni es comenvara a
construir el port nautic tie
Begur. a la zona del Racó, dins
la maleixa platja de País i a poc
mes de 2.()(X} m iraL|ues[a
prelesa base náutica. Quin senlil
tindria. dones, poder situar
damunt la sorra no mes de Hí)
embarcacions, quan en línia
recta i a lan poca distancia hi ha
un port amb mes de 600
amarratlors?

La proposició, presentada
davant el Scrvci de Costes de
Girona. es iradueix en uns
embarcadors per a bots i llanxes
de pelites dimensions. que es
siluarien damunl la platja i en
una dispo.sició d'espina de peix,
Tol aixo comportarla la
conslrucció d'un etiií'ici de
carácter permanent, on s'hi
irobLtrien la cantina, ci
magat;/.eni de material, els
servéis sanitaris i els vcslidors.
Sorprenenlnient la inicialiva. de
carácter totalmenl privat. álcela

La Llei de Costes, que molts
vain lebi'e c<ini un d'aquelLs
instrunienls -i lambe
eontrapoders- necessaris per
salvaguardar el iioslre litoral, es
paradoxalmenl Teína en la qual
els promotors de la iniciativa es
recolzen per tal d'avalar el seu
projecle. La scva gosadia es Lal,
que semblen obviar en les scves
prelcnsions alio que amb mes
gelosia va voler dcixar ciar la
llei i que presideix el seu
jireambul: la fi de la
privatilzació del domini públic
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li[i)i'al i de hi dcgrudació l'ísicíi i
clestrucció de les maresmes, fins
íira cn be de l'cdií'icLició
especLiUuivii.
La provocació continua, el
desig pcrmancnl de miilmenar
renlürn i robcccació indeleble
d'assolirels aeus objectius
-sovint amh una polflica de l'els
consumáis obcrianicnl lolci-ada
des de rAdminislraciú-. han
cslal les conslanls que Lrcnt,'a ¡a
fa massa lenips venen mareaní
ractuació deis qui han convcnit
la iiüsira cosía cn un innnen.s
llngol d'or. on cap lall no pol
ser desaprol'ilal.
En aqucsl noslrc malaiirat
país, hi ha c|u¡ ha esdevingul
vertader proí'essional de
l'cspccLilació i del
malbaralamcnt del icrrilüh.
Acluen des del silcnci. pero
amb hi conlundcncia deis qui ho
teñen 1o1 ben Iligal. Si la jugada
els suri malamenl no perdcn cls
nei-vis ni se'ls arruga la corbata:
ja lio tornaran a provar mes
endavanU quan les coses
csliguin mes calmadcs;
mcnlrcslanl ja teñen allres
fronts on actuar. Es parí del seu
ofici, Teñen diners. miljans i
coneguls on fací falla.

Mi/crs ci'cinvs d'mrió dets dcineuís i íi'aporiació de imiícntils han csliif
neressaris per retmiplir ki zona tlel Bai.v Tcr. Pors aiiys d'aftuaciá
haiinin eslat stificieiifsper prannar-hí ainvis f(in radicáis.

Son elLs, els pirates de la
costa, L|uc continúen encara,
coni si els anys no passcssin i en
plena democracia, saquejant el
noslre litoral amb mes
mesquinesa que mai.

RAMONFORIIAIRIUS

Les chines ¡le ¡a
plmja (le Pilis.
¡un! ais seas
aiamfiiiolls.
ísUre cap
amena^-ades
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