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foc i lloc

FEDA TREBALLA PER DOTAR EL TERRITORI DE PUNTS DE CÀRREGA QUE DONIN SERVEI
TAMBÉ ALS VEHICLES ELÈCTRICS DELS TURISTES QUE ES DESPLACEN AL PAÍS, QUE

La verema

REPRESENTA UN REPTE PER AL DISSENY I DIMENSIONAMENT DE LA XARXA I DEL SISTEMA

El gran plaer de fer feina plegats

Impuls elèctric

DELFÍ ROCA

L

’aposta del Principat per la mobilitat de punts de recàrrega, però els mateixos reselèctrica vol atreure també els turis- ponsables reconeixen que hi ha problemes que
tes. Les facilitats que es pretenen do- s’han d’anar resolent, com ara el disseny de la
nar als ciutadans del país perquè s’animin a xarxa, que ha de donar molta potència en un insubstituir els vehicles de combustible fòssil per dret concret. També s’haurà de contemplar el
d’altres menys contaminants amb la implanta- que suposarà respecte a l’increment del conció d’una xarxa de carregadors s’estendrà també sum d’energia, perquè tots els ciutadans que
als visitants. El nou repte que treballa FEDA per deixin de ser usuaris d’una benzinera hauran
fer possible que hi hagi punts lliures per con- d’endollar el vehicle a casa o al carrer i elevaran
nectar els cotxes d’estrangers en estades
la demanda d’electricitat, tot i que el creixepuntuals és una alternativa interessant
ment es vagi elevant a poc a poc. Conper ratificar la voluntat per la mobitemplar aquestes necessitats i les
LA MOBILITAT
litat sostenible. La iniciativa està
que pugui ocasionar el servei per
ELÈCTRICA ÉS UN
quallant ja al país gràcies a les ajuals turistes haurà de figurar en els
APARADOR MOLT
des que s’atorguen per adquirir un
plans de la companyia a curt terADIENT PER A UN
automòbil que no necessiti ni gasomini. La mobilitat verda és un bon
DESTÍ DE NATURA
lina ni gasoil. Abaratir el cost d’aaparador en el camí que Turisme i
quests vehicles està servint d’impuls per
Medi Ambient estan impulsant per doajudar a introduir hàbits més ecològics entre la nar més rellevància als atractius naturals d’Anpoblació que està començant a escollir opcions dorra. És una bona promoció com a destinació
que generin menys emissions. I és necessària de muntanya figurar entre els països amb més
tota una infraestructura per donar servei als vehicles elèctrics i híbrids d’Europa i disposar
més de dos centenars de turismes totalment d’una xarxa per als visitants que es desplacin en
elèctrics i híbrids que ja circulen per la xarxa aquests turismes perquè no els falli el sistema
viària nacional, perquè no té sentit fomentar-ne de càrrega. Servirà per reduir emissions, però
la compra si n’està limitat l’ús. La companyia no es pot oblidar que la mobilitat menys contaelèctrica va donant resposta amb la instal·lació minant passa per deixar el vehicle privat a casa.

planellades

JORDI PLANELLAS
@planellas

Abans-d’ahir, vam veremar.
Vam collir els raïms d’un vinyet familiar per fer vi. Amb
cura, cep a cep, movent els
pàmpols dels sarments que
amagaven els gotims, més petits enguany però més sucrosos. Amb caixes i cistells, els
vam portar fins al carrer davant de casa, on el vam piar
abocant-lo a la màquina despalilladora i moledora. Gràcies a la premsa i al tambor foradat, la rapa es va separar,
mentre sortia el primer suc i
anava caient la brisa. Recollit
amb gibrells, el most va anar a
parar al bocoi d’alumini, situat dins el celler, on ja haurà
començat a bullir. És el moment que comença la vinificació, en fermentar el most,
en presència de la pell del
raïm i els llevats naturals. La
collita del raïm és una activitat agrícola que fa milers
d’anys que es realitza. El cultiu de la vinya, com a tal, es va
iniciar al voltant del tercer
mil·lenni aC. Per això, el plaer
de veremar és doble si ets
conscient dels moviments,
dels gestos, de l’activitat agrícola que estàs realitzant. Durant centúries, els han reproduït els habitants de la conca
mediterrània, tal com vam fer
nosaltres abans-d’ahir. Si es
vol, aquest fet permet connectar amb l’essència de la huma-

nitat, que és beure, menjar, no
passar fred i estimar. La verema, a petita escala, esdevé
una activitat lúdica, lligada a
l’agricultura i a la gastronomia. Però no és tant del vi que
volia parlar, com de les persones que el fan en grup. Aquest
any l’amo del vinyet estava
impedit. Res de greu. Tanmateix, les feines agrícoles s’han
de fer quan toquen, perquè el
temps no espera. Per això, de
manera natural, entre amics,
veïns i familiars vam fer la feina, i ho vam celebrar. Fins que
es faci el primer tast de vi, no
se sabrà com sortirà el producte d’aquesta collita. Tanmateix, avui ja sabem el bon
gust de boca que ens ha deixat
la cooperació entre persones.
Aquesta sensació d’haver treballat plegats, amb un objectiu comú, ens acompanyarà
sempre. Que no dic que tot
hagin estat flors i violes. Que
ja se sap que cadascú tenim el
nostre caràcter, el nostre perfil
propi i la nostra idea de com
fer millor les coses. Unes idees
que no sempre són compartides pels altres. Fins i tot poden ser discutides. Però quan
tothom comparteix la idea
que el most ha de ser dins el
bocoi abans no plogui, tota la
resta poc importa. És la idea,
tan poderosa, de persones
ajudant a persones.
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