
MANIFEST DEL CONCERT DE SALVEM 20 DE SETEMBRE 2009-09-29.

Molt bona nit. Ens tornem a reunir ací, per parlar del nostre estimat Empordà. I en els set llargs anys 
de vida de Salvem ja ho hem fet diverses vegades. Tot va començar quant una colla de gent es va 
llançar a una aventura preciosa: Lluitar per conservar un territori i un paisatge magnífic davant les 
barbaritats que en nom del progrés es practiquen.

El concert d’avui el titolem “Radicalment lliures”, en homenatge al nostre estimat Pepe Rubianes, que 
en un dels nostres concerts ens va ajudar i contagiar d’energia i bon humor. Aquell seu somriure crític 
i sense pèls a la llengua el recordarem sempre. Aquest és el nostre modest però sincer reconeixement a 
la seva figura. Gràcies Pepe. 

En els  anys  que portem defensant  l’Empordà,  s’ha treballat  de valent.  Des d’aquí  volem agrair  a 
tothom que hi ha col·laborat. Sense excepció, conegut o anònim, amb una gran o petita ajuda, perquè 
la col·laboració de tothom, per petita que sigui, és molt important. S´ha batallat en molts fronts i de 
manera diferent. En uns hem guanyat i en  altres hem perdut. Però sempre hem donat la cara. La lluita 
que estem realitzant no és gratuïta. Costa un grapat de diners. Pleits, advocats i  judicis. Ja hem gastat 
més de 36.000 euros en aquestes causes. Per alguns això només és un nombre, per nosaltres és un 
esforç gegantí. No tenim subvencions i ens costa molt rebre ajudes de particulars, sobretot en aquests 
moments de crisi. Per això fem aquest concert, per seguir costejant la nostra lluita. 

Però no només pels diners fem aquests actes. També per fer pinya amb uns artistes que actuen de 
manera altruista per col·laborar amb la  nostra causa. Avui, han vingut de quatre llocs diferents dels 
Països Catalans. Un espai amb una llengua que l’agermana  i que a voltes sembla perillar. En aquest 
aspecte, com en el del territori hem d’estar alerta. No volem que ens passi com en certs llocs de la 
costa valenciana o les nostres estimades Balears. Una costa plena d’urbanitzacions, hotels, i edificis de 
mal gust. Però alerta, això també ha passat i passa al Principat. Encara que molt poca gent s’atreveixi a 
denunciar-ho. A Catalunya, en nom del progrés, molta gent ha tret – i treu - suculents beneficis amb 
l’expoli de la costa i la terra.

La capacitat de constància i compromís de Salvem amb el territori és innegable .Molts “Salvems ” han 
sortit en aquest anys; i ens en sentim ben orgullosos. Aquesta actitud nostra de denunciar el servilisme 
a tots els nivells, la seguirem tenint, perquè lluny de defallir cada injustícia ens fa agafar més forces. 

El nostre territori, que ha servit de pas a moltes civilitzacions, corre el perill de destruir-se per sempre. 
Aquell equilibri entre paisatge i desenvolupament humà. Aquell olivet ben podat o la paret de pedra 
seca ben dreta. Tot aquest paisatge que deixa bocabadat a molta gent està en perill. 

Els desdoblaments d’autopista, el de Verges a Vilamacolum o el de Besalú a Figueres, l’anella de les 
Gavarres, el TGV, la MAT, els parcs eòlics de molins gegants o els plans de creixement desorbitat 
dels municipis de l’entorn de Figueres són perills reals que poden enterrar el nostre bonic paisatge per 
sempre. 

El que ens pretenen imposar és un desenvolupament de despatx, un desenvolupament que trinxa el 
territori i fet d’esquenes als seus ciutadans. Però aquells que ens volen callats i amordaçats han de 
saber que seguirem lluitant sense donar un pas enrere. 

El benestar que ens vénen, el de consumir és progressar, és benestar precari, sostingut pel servilisme 
polític,  empresarial  i  personal  d’una  societat  venuda.  I  tot  aquell  que  gosi  oposar-s’hi  és  titllat 
d’antiprogrés, de cultura del no i de voler tornar a les cavernes. 

Som empordanesos i ens agrada arriscar i sortir dels marges : viure així, és com una aventura .No hi 
volem renunciar, encara que ens costi suors, esforços, diners i temps. Amb la vostra ajuda, amb la de 
tots els artistes i persones que han col·laborat , seguirem endavant.

Moltes gràcies!


