Hola nois i noies,
Sóc la Lilit. Ara ja em coneixeu i també sabeu on visc.
Eh que és xula la meva casa?
Bé anem per feina.
Recordeu que al correu electrònic que us vaig enviar us demanava que
em donéssiu un cop de mà? Doncs ara us explicaré en que consisteix.
Estigueu ben atents.
Caldrà que comenci pel començament.
Fa uns quants anys, posem-hi uns 150, quan jo era una mica més
joveneta que ara i no tenia els cabells tan blancs, a l’Alt Berguedà tots
els rius tenien l’aigua neta, clara i transparent. En tots ells hi vivien tot
tipus de bèsties. A mi m’agradava molt de fer-hi volts amb la meva
escombra. Em coneixia totes les reconades.
Els dies d’estiu, quan la calor apretava, sempre hi sucava els peus i a
vegades m’hi banyava. M’agradava molt jugar amb les truites de riu a
perseguir-nos per sota de l’aigua. Tant i tant vam jugar que vam
acabar fent-nos molt i molt amigues.
Un dia van començar a arribar per tots els camins que porten al
Berguedà molts homes i dones carregats de paquets. Es van anar
instal·lant als petits poblets de la comarca i poc a poc aquests pobles
es van anar fent grans i més grans.
Al cap de poc temps van començar a foradar les muntanyes per fer-hi
mines i treure’n carbó. El carbó els hi servia per moure les màquines
de tren i les màquines de les fàbriques. També van començar a
menjar-se muntanyes senceres per fer ciment per construir cases a tot
Catalunya. Cap al baix Berguedà hi van construir unes fàbriques molt
grans on teixien el cotó per fer roba per vestir, llençols, mantes i moltes
coses més.
Hi havia molt de tràfec i soroll. I la tranquil·litat que teníem fins llavors
es va anar perdent poc a poc.
Però això no va ser el pitjor.
El pitjor va ser que les fàbriques de teixits, les mines de carbó, les
fàbriques de ciment i els pobles feien molta brutícia. Muntanyes de
deixalles i porqueria i tot ho tiraven als rius.
Van ser molt poc curosos. Embrutaven l’aigua que els hi servia per
veure i viure.
Això va fer que tots els animals que vivien a les vores dels rius anessin
marxant. Però les meves amigues, les truites de riu, no es van poder
escapar. Com que només poden viure en rius on l’aigua és molt neta,
moltes van morir.
Jo, quan me’n vaig adonar, ja era massa tard. Només en vaig poder
salvar unes quantes i les vaig portar als rius que tinc a prop de casa
meva. Des d’aquell dia no vaig deixar que ningú embrutés els meus
rius. I així han anat passant els anys amb força tranquil·litat, però amb
una mica de tristesa. Les truites de riu, quan les vaig a visitar, sempre
em diuen que els hi agradaria tornar als rius on vivien abans. Estan
molt enyorades.
Aquest estiu, l’oreneta que ha fet el niu a la meva casa, em va explicar
que els homes s’han tornat una mica més respectuosos amb els rius.

Es veu que han fet unes depuradores que netegen l’aigua bruta abans
d’abocar-la al riu.
Quan ho vaig sentir em vaig posar molt contenta i vaig córrer a veure
les truites de riu per explicar-los la bona notícia. Elles també es van
posar molt contentes. Però em van dir que abans de tornar als rius on
vivien, volen estar-ne ben segures.
Hi he estat pensant com ho podria fer per saber si l’aigua del riu està
molt neta o no. La veritat és que no sabia com sortir-ne.
Per això, quan vaig saber que veníeu a fer una estada a la casa de
colònies de La Sala, que està a prop don visc jo, vaig pensar que
segur que em voldríeu donar un cop de mà i ajudar-me a investigar si
el riu està molt net o no.
Ara ja sabeu com em podeu ajudar.
Encara que falta molt temps perquè vingueu caldrà que comencem a
preparar la vostra estada a la casa de La Sala, que està entre
Guardiola de Berguedà i la Pobla de Lillet.
Primer farem un vol pel Berguedà, així el coneixereu una miqueta.
Aneu al meu Web
http://www.quicu.cat/educacio/weblilit/portal.html
I entreu a Coneix el berguedà i cliqueu Fer-hi un vol.
Mentre feu els exercicis anoteu en un paper les següent coses:
1) De quin poble o ciutat sou, si teniu un nom a la
classe,...
2) Nom de les comarques que heu de passar per
arribar al Berguedà.
3) Nom de les comarques que envolten al Berguedà.
4) Pobles del Berguedà que passareu abans d’arribar a
La Sala.
5) Nom de la serra que hi ha al davant de La Sala i que
és on jo visc.
6) Creieu que em podreu ajudar a fer un estudi de la
salut del riu, per saber si està malalt o no?
Quan tingueu totes les respostes les escriviu en un correu electrònic i
me les envieu.
Ja friso per saber d’on sou.
Lilit

