
La bassa és l'ànima del nostre poble on els
veïns anem a passejar amb la família.
Forma part de la nostra memòria històrica
pel que no ens podem permetre el luxe de
perdre-la. És un espai on els nostres fills i filles
juguen i proporciona un valor educatiu sobre
la fauna i flora. La bassa és la responsable del
nostre benestar.

Fet: tot i que la construcció de la carretera
pot millorar l'economia del poble, no ens
hem d'oblidar del soroll i la pèrdua d'espai
verd que suposarà la seva construcció.

Pregunta: Per què hauríem de perdre la
bassa per una carretera que portarà més
inconvenients que beneficis?

Concepte clau Memòria històrica: emblemes que constitueixen la identitat  
d’una ciutat o poble.

VEÏNAT DEL POBLE





El nostre poble està travessant una crisi
econòmica greu. La construcció de la
carretera crearà  500 llocs de treball.  No
ens hem d'oblidar dels propietaris dels
terrenys pels qui suposarà un benefici
econòmic important. Cal tenir visió de
progrés, no podem emparar-nos en la
memòria històrica. La nova carretera
millorarà la comunicació amb la gran ciutat.

Fet:  la construcció de la carretera suposarà
un increment del turisme, de la comunicació
amb ciutats veïnes i una disminució de l'atur.

Pregunta: Per què no hauríem de construir
la carretera si disminuirà l'elevada taxa d'atur
i millorarà econòmicament el nostre petit
poble?

AJUNTAMENT





La bassa és el principal refugi per la
biodiversitat del poble. Com a
professionals i aficionats de la natura
considerem que no és una bona idea. No
podem deixar a les espècies sense el seu lloc
per viure només per una carretera. Si
l'ajuntament vol aconseguir que siguem
una  ciutat verda cal començar per protegir
la nostra bassa i la seva biodiversitat.

Fet:  la destrucció de la bassa suposarà la
pèrdua de l'únic espai verd i la destrucció de
l'hàbitat per la biodiversitat.

Pregunta: Per què hauríem d'anteposar
l'economia del poble per la conservació de la
biodiversitat de la zona?

Concepte clau Custòdia del territori: estratègies per implicar als propietaris
en la conservació i bon ús dels valors i recursos naturals.

NATURALISTES





CONSTRUCTORA

El poble té molt potencial turístic i la
construcció de la carretera permetrà
millorar l'accés. Som una empresa familiar
del poble i ens preocupem pel nostre
benestar.  La construcció de la carretera
permetrà l'accés d'autobusos provinents de
la gran ciutat i millorarà la mobilitat dels
habitants. Només amb una petita inversió
augmentarem el valor turístic i impulsarem
l'economia del nostre poble, tan minvada per
la crisi.

Fet: la construcció de la carretera millorarà la
mobilitat, l'economia i el turisme del poble.

Pregunta: Per què hauríem de negar-nos a
construir una carretera que ens permetrà
millorar la nostra qualitat de vida?





No disposem de la informació suficient
com per decantar-nos per un bàndol.
Estimem la bassa però també volem
arribar millor a la ciutat per estudiar. No hi
ha llocs de treball per nosaltres perquè som
pocs habitants. La carretera suposaria una
millora en les nostres vides. Tot i això, des de
petits anem a la bassa i és el nostre punt de
reunió. Necessitem més informació amb
detall de les parts afectades per poder
decidir com a col·lectiu.

Fet: la carretera millorarà la nostra qualitat
de vida però cal valorar si el preu a pagar és
massa elevat.

Pregunta: Realment val la pena perdre la
nostra bassa per una carretera?

JOVENT DEL POBLE





Estem compromesos amb la protecció de
la natura però estem travessant un
moment econòmic difícil a la
família.  Desconeixem quin és el pla de

construcció de la carretera però, si implica els

nostres terrenys, caldrà trobar una solució

que ens beneficiï. Estem disposats a escoltar

les opcions que ens ofereixen però l'última

paraula és nostra. Els nostres terrenys també

donen valor turístic al poble i ofereixen llocs

de treball que, amb la carretera,

desapareixeran.

Fet: la venda dels terrenys em suposarà

molts diners però estic obert/a a altres

opcions.

Pregunta: Podem perdre els nostres terrenys

per un benefici econòmic puntual?

PROPIETARIS




