MANIFEST ENEMIC DE LA TERRA 2018
Aquest estiu es recordarà pels seus continus abocaments
d'aigües mal depurades en diversos punts del litoral de les
Pitiüses.
Una recerca a GOOGLE demostra la gravetat del problema:
aproximadament 85.500 resultats!
No tots els "accidents" són de 2018, però ni una setmana
passava sense un nou incident, un nou titular en els mitjans
que inevitablement ha arribat als mitjans en els països
d'origen dels nostres visitants. Platges tancades per
abocaments d'aigües fecals, litoral i ports contaminats per
aigües pestilents. A la zona marina de ses Salines, protegida
per lleis autonòmiques i europees, la flora i fauna són
sensibles a qualsevol alteració, se segueix abocant aigües mal
depurades de la instal·lació den Bossa.
El departament de l'aigua del Govern Balear ha fugit de les
seves responsabilitats pel que fa a les depuradores d'Eivissa i
la necessitat de millorar els seus sistemes de depuració,
canviar els emissaris deficients i dotar més recursos per al seu
manteniment.
És curiós i inexplicable, que en el tema de l'aigua, aquest
departament del Govern Balear no ha mostrat el mateix criteri
i dedicació a problemes ambientals que altres àrees de la
Conselleria de Medi Ambient. Elogiem els avenços realitzats
per a altres departaments: el decret de posidònia; la llei de
canvi climàtic i la llei de residus. L'elaboració d'aquestes
normatives ha inclòs un procés de participació intens i real, i

Amics de la Terra ha dedicat molt de temps, aportant millores
i suggeriments.
No obstant això, les reunions participatives sobre el Pla
Hidrològic han causat frustració per la poca capacitat per part
dels tècnics i polítics del departament de l'aigua d'escoltar les
propostes de la societat civil.
És per la seva falta de resposta als problemes que hem patit i
la seva falta de diàleg que, amb gran decepció, (però amb
l'esperança que aquesta situació es podrà canviar) que des
Amics de la Terra atorguem el premi ENEMIC DE LA TERRA al
DEPARTAMENT DE RECURSOS HÍDRICS DEL GOVERN
BALEAR

