AMB L’AIGUA NO S’HI JUGA

És el dia europeu de mullar-se pels rius... però nosaltres tenim un
estany i uns recs que reclamen la nostra atenció. A Banyoles
l’aigua és un bé comunal i és cosa de tots decidir quin ús en fem i
com en fem ús perquè també puguin gaudir-ne les generacions
futures. Vols poder opinar? Vine a mullar-te per l’estany!!

Diumenge 10 de juliol
A les 12.00h – Caseta de fusta
Organitza: Limnos
www.limnos.org

A Banyoles tenim la sort de tenir un estany i uns recs que ens
aporten riquesa, bellesa i benestar. I tenim encara més sort:
l’aigua d’aquest estany i d’aquests recs és un bé comunal, el que
significa que, com a propietaris, tenim el dret i la obligació de
preocupar-nos per quin ús se’n fa i com se’n fa ús.
L’estany no és només una imatge de postal ni una bassa que ens
permet refrescar-nos a l’estiu. Els seus usos són múltiples i un
d’ells (no discutirem si el més important) és que en traiem l’aigua
per beure.
Encara tenim moltes zones humides de la comarca on no podem
banyar-nos a causa dels abocaments industrials, residencials i
agrícoles. I recentment, Brusel·les ha denunciat 18 municipis
catalans per no depurar prou les seves aigües: Banyoles és un
d’ells.
Com a propietaris se’ns hauria d’informar bé de quins
reglaments afecten l’estany, com es gestiona l’aigua, quin cabal
se’n treu i quin seria l’adequat per assegurar la seva regeneració,
quines figures de protecció té i quines podria tenir i què
comportaria, quina és la qualitat de les aigües actualment... i
moltes altres preguntes que ens podríem fer. I, com a
propietaris, hauríem de poder decidir també sobre aquestes
qüestions. Ho volem fer? Volem tenir responsabilitat? O volem,
com sempre, deixar la responsabilitat a uns pocs perquè ells
facin i desfacin al seu gust? No és hora que ens interessem pel
que passa al nostre voltant i demanem explicacions?
Avui és el dia europeu per a reivindicar la bona qualitat de les
aigües continentals, el dia de mullar-se pels rius, llacs i
embassaments. Doncs bé, aquest any, des de Limnos, volem
mullar-nos per l’estany.
Informeu-vos, demaneu, reclameu.

