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Creiem que es
moment, d'obrir els ulls davant una situació que pensabem tardaria en
arribar a la nostra comarca, però que es evident que s'apropa a passos
agegantats. Per aixó tenim que fer-li front en aquest moment en que
encara hi som a temps, si més no d'evitar-la, si almenys de frenar-la
en lo possible.
Ens referim a la quantitat de deixalles que podem
var a Qualssevol lloc que, per la seva situació, caracteristiques
bellesa, aplega durant les diferentesépoques
de l'any, un nombre
siderable de visitants; cosa aquesta Que ens complau, però el que
ens complau es que ens deixin la seva "TARJA :DEVISITA".
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Estem parlant de realitats i de fets que s'estan produint actualment, i no en llocs de dificil accés o llunyanes de les
poblacions; sinò en llocs que son a l'abast de tothom.
Valguin com a exemples, quatre llocs no llunyans i
ben coneguts per tots:
1) MARGES :DELPANTA :DE SANT ANTONI:
Principalment entre els pins o
• clops, en el lloc de facil accés, podem trovar-higran quantitat
de deixalles de tot tipus, i principalment'vidres, amb el consequent'perill per a banyistes o infants que, acompanyats per als
pares, s'hi troven els dies festius que el temps ho permet.
2) LA FONT :DE LA "O":
Tot hi haver-hi bidons per les deixalles, en
podem trovar munts a qualssevol lloc de les rodalies. Això, si
no trovem els bidons tirats per terra.

3) PANTA :DE CELLERS:
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Val lo mateix dit pel patà de Sant Antoni. Pe-ro,
aquí, en llocs com la urbanització (Inclés el parque infantíl)
el problema comença a ser g-reu.
4) FONT :DE LES BAGASSES :
,¡I
A més de la !!T'anquant i tat de deixalles di!
terraplé Que hi ha enfront la font, ique baixa fins al riu, n~fa
gaire temps, per si lo altre era poc, hi ,ha~ia un cap de bestiar;
en estat putrefacte que hi feia imposible l'estada.
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