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La línia de les Gavarres Ja enrampa! 
Després de sacrificar el NO incondicional. Després de renunciar al soterrament. Després de 

permetre un traçat aeri diferent. Després de buscar el consens dels nous propietaris afectats. 
Després de renunciar a fer ús de l'ordre d'enderroc. Després de mostrar-se disposat a parlar. Des
prés d'iniciar la modificació de les Normes Subsidiàries del municipi per permetre la construcció de 
la línia. Després d'innumerables cessions i quan faltaven pocs dies perquè l'ajuntament presentés 
una alternativa aèria pel traçat de la línia d'alta tensió, arriba el gran cop d'efecte del govern de la 
Generalitat. Quina casualitat! 

La política mediàtica de la Generalitat de Catalunya ha intentat enverinar l'opinió pública, acu
sant a l'Ajuntament de Llagostera de no voler arribar a cap acord. Quina fal·làcia! 

Una Generalitat mediadora que mai ha sigut neutral. Una Generalitat ambigua agermanada amb 
els poderosos disposada a ensenyar les dents per defensar els interessos capitalistes d'una multi
nacional. Genheralitat, una curiosa simbiosi que pretén tirar endavant, al preu que sigui, el progrés 
del nostre país. 

Desenes de Mossos d'Esquadra estratègicament desplegats, ocupant el territori de Llagostera i 
prohibint el pas a qualsevol persona aliena ais interessos de Fecsa-Endesa. Un fantàstic exèrcit de 
color blau, pagat amb els nostres impostos, posat a disposició i a les ordres d'una empresa privada 
multimilionària, prepotent i autista. Quina vergonya! 

Davant la perplexitat, la impotència i la ràbia continguda per les maniobres diabòliques de la 
Genheralitat que ha donat llum verda a la línia, els llagosterencs hem sabut dir NO a l'autoritarisme 
de CiU amb civisme i dignitat. Cercaviles, gegants, sardanes, fira artesanal, acampades, esmorzars, 
sopars, concentracions, música, espectacles infantils, pancartes... han estat les nostres armes per 
reclamar diàleg, respecte i defensar el benestar de les persones. Amb tot, les obres de construcció 
i connexió de la línia de les Gavarres ja s'han acabat i estem contents perquè la línia ha il·luminat 
les tètriques ombres del poder de CiU. Per aquest motiu voldríem donar les gràcies als senyors 
Subirà, Mas, Pomes, Macias, Pujol i companyia per fer-nos obhr els ulls i ensenyar-nos la vertadera 
realitat de la política del govern de la Generalitat de Catalunya. Una política de fets consumats que 
esgarhfen i vulneren el sentit comú de la democràcia. Així doncs, gràcies per governar tan bé i per 
defensar el territori i el paisatge dels especuladors empresarials. Gràcies per estar al costat dels 
dèbils i dels pobres. Gràcies per fer de mediador entre l'Ajuntament de Llagostera i la companyia 
Fecsa-Endesa i gràcies per defensar els interessos i els drets dels ciutadans. 

Després del què ha passat a Llagostera, només ens queda esperar la resolució definitiva dels 
recursos contenciosos administratius pendents de resoldre's als jutjats. I mentrestant, plantejar-
nos amb veu alta: de què serveixen els ajuntaments, els decrets d'alcaldia, els acords de ple, les 
policies locals, les normes subsidiàries, l'autonomia municipal i les ordres judicials? De què sen/eix 
llevar-te cada dia per anar a treballar i defensar el que més t'estimes? De què serveix lluitar pel què 
és teu i de què serveix anar a les urnes cada quatre anys? 
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