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Pare
digueu-me què
li han fet al riu
que ja no canta.
Rellisca
com un barb
mort sota un pam
d’escuma blanca.

pare
i tancar amb tres panys la casa
i deia vostè...

Pare
que el riu ja no és el riu.
Pare
abans que torni l’estiu
amagui tot el que és viu.

Pare
on no hi ha flors
no es fan abelles,
cera, ni mel.

Pare
digueu-me què
li han fet al bosc
que no hi ha arbres.
A l'hivern
no tindrem foc
ni a l’estiu lloc
per aturar-se.
Pare
que el bosc ja no és el bosc.
Pare
abans de que no es faci fosc
ompliu de vida el rebost.
Sense llenya i sense peixos,
pare,
ens caldrà cremar la barca,
llaurar el blat entre les enrunes,

Pare
si no hi ha pins
no es fan pinyons
ni cucs, ni ocells.

Pare
que el camp ja no és el camp.
Pare
demà del cel plourà sang.
El vent ho canta plorant.
Pare
ja són aquí...
Monstres de carn
amb cucs de ferro.
Pare
no, no tingueu por,
i digueu que no,
que jo us espero.
Pare
que estan matant la terra.
Pare
deixeu de plorar
que ens han declarat la guerra.

Lletra de Joan Manuel Serrat

AGRAÏMENTS
En primer lloc voldríem agrair el recolzament rebut per part del nostre tutor
tècnic Sergi Sabater Cortés i els consells i ajudes donats pel nostre tutors
docent, Francesc Cordoba Monturiol.

Voldríem agrair a totes les persones que de forma directe o indirecte han
collaborat amb l’elaboració d’aquest treball: Evelyn Gracia del departament
de planificació del medi físic de l’Agència catalana de l’aigua, en Daniel Boix
Masfret del institut d’ecologia de la universitat de Girona, a l’Estel Turbau
llicenciada en Ciències Ambientals (SIGTE), Doctora Anna Ribas Palom del
Departament de Geografia, Història i Història de l’art, al senyor Ponç Feliu
Latorre tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sostenibilitat, en Jordi Figueras
Doctor en Biologia i Tècnic de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament
de Girona i a l’Elena Guasch Padro.

I sobretot agrair l’ajuda de l’Albert Mas de Sant Boi de Lluçanès, en Marc
Fortià i Darder de Verges, en Jordi Manich i Codina de Torroella de Montgrí,
en Dani Bonmatí i Galvez de Torroella de Montgrí, Carles Verdaguer regidor
de l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, Enric Sala i Puljolàs d’Olot, a la
Sílvia Terrades i Vila tècnic especialista de laboratori del departament de
Ciències Ambientals

i per últim al Club Nàutic de l’Estartit.

I no deixar de donar les gràcies a la família, amics i xicots; pel seu suport i
paciència i comprensió.

A tots, moltes gràcies.

