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CORRENTIA

Per què no hi ha delictes ambientals a les Balears?

Bona voluntat
per a dies
entranyables

ent un repàs a l’hemeroteca dels darrers anys podríem concloure que a les
Illes Balears no es produeixen delictes contra el
medi ambient. Algú recorda el darrer judici? Pocs casos, sentències sovint absolutòries i poca trascendència pública. Hem après a respectar la
natura, no hi ha delinqüents ambientals o alguna cosa no funciona?
Amb la creació del cos d’Agents de
Medi Ambient (AMA), l’any 2003, es
va duplicar el nombre d’efectius i
van ser dotats de mitjans i competències per vetlar i fer complir la
normativa. Una d’aquestes competències va ser la relacionada amb els
delictes contra el medi ambient. Es
va formar a la plantilla i es va incloure l’ajuda dels fiscals (Carrau i Salazar), d’on va sorgir una estreta col·laboració.
El maig de 2003 es va dictar una
instrucció (2/2003) relativa al registre de denúncies. Es donava via lliure als agents perquè tramitassin als
jutjats o a la fiscalia els casos més
greus. Per desgràcia, el juny de 2003
guanyava les eleccions Jaume Matas, que posà Jaume Font de conseller de Medi Ambient. Derogaren
l’ecotaxa, retallaren parcs naturals,
fomentaren l’urbanisme més bèstia... i també prohibiren als AMA tramitar denúncies davant el jutjat. No
interessava que certs negocis bruts
dels amics hi arribassin. Fa 13 anys
que els AMA no tenen contacte amb
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la Fiscalia, que ja no compta amb ells
com a policia judicial en matèria ambiental que és. L’efecte dissuasori
que se cercava s’ha esvaït. Es redacten denúncies, sí, però algú sap on
són?
Va ser en el cas Andratx on es va
descobrir el destí de les denúncies
per delictes relacionats amb la construcció il·legal dins dels espais naturals. Eren dins els calaixos de la Conselleria. El fiscal Salazar va haver de
demanar insistentment a la Conselleria els expedients no tramitats.
Moltes denúncies del cas Andratx
varen ser formulades per AMA i, en
els judicis, els seus testimonis foren
decisius. No és estrany que s’hagin
convertit en funcionaris molestos
per a determinats polítics.
Durant els quatre anys del PP més
ferotge, pel que fa a la destrucció del
territori, els calaixos es tornaren a
omplir de denúncies i vingué el segon Pacte de Progrés, amb UM al
capdavant de la Conselleria: els calaixos no es buidaren, ben al contrari, ni tampoc el darrer any que el
PSM va pilotar la Conselleria. No cal
detallar la nefasta etapa de Bauçá/Company, perquè els calaixos

vessen. Aviat farà 17 mesos que entrà un nou equip a la Conselleria
(MÉS). Ens consta que se’ls ha fet conèixer la gravetat que suposa no tramitar denúncies davant la Fiscalia
quan hi ha indicis de delicte; i que havien de fer-hi alguna cosa. La veritat,
però, és que no tenim constància que
s’hagin buidat els calaixos ni que hi
hagi hagut cap transvasament d’expedients a la Fiscalia. I no s’ha fet
gaire cosa amb la instrucció de denúncies. N’hi ha de molt greus, formulades en aquesta legislatura i que
han seguit la mateixa sort: els calaixos.
Si no se sent parlar de delictes ambientals a les Balears, no és perquè
no se’n produeixin sinó pel fet que no
es tramiten. No se’ls dóna la rellevància que els confereix el Codi Penal del qual ens hem dotat, com a societat, per combatre aquesta delinqüència. És l’opinió majoritària dels
fiscals que els delinqüents ambientals tenen “comprensió” per part
dels estaments polítics, socials i, fins
i tot, judicials.
Certament esperàvem que, després de la nefasta etapa de Company,
es notàs un canvi radical en aquesta
manera d’actuar. Sort que la societat
civil sempre va per davant, i esperem
que prest reaccioni i obligui a reaccionar els responsables que els calaixos estiguin plens de denúncies i informes sobre delictes ambientals
molt greus que els darrers governs
han amagat sota l’estora.
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Voltors i excursionistes:
cap problema

D’un temps ençà apareixen notícies que
es rebolquen en el fet que hi ha un entramat de fundacions subvencionades gràcies a les quals s’ha salvat el voltor i que afirmen que els excursionistes posen en perill aquesta salvació. És mentida.
Quan aquesta gent va començar a cobrar subvencions per salvar el voltor, aquí
ja feia molts anys que el treball dels voluntaris i la discreció dels excursionistes
havien permès que la recuperació del voltor progressàs adequadament; per tant, si
s’ha de tancar la Serra, serà per fer-hi estraperlo. Però per salvar el voltor, ho repetesc: és mentida.
Tots aquests suposats malentesos, necessitat de salvadors i altres casualitats
apunten allà mateix: tancar Ternelles... i
ja que hi som, Ariant? Son Pons? Son Moragues? De moment, ja han canviat el GR.
D’altra banda, continuant amb la casualitat, altra vegada, de fer-ho el més enrevessat possible. Per cert, que el GR salvi
de res el món excursionista, també és
mentida.

Els efectes
del cas Nadia

Totes les casualitats anteriors són infinitament més importants del que podríem entendre. Si es tracta de tancar la Serra, la implicació d’ecomercenaris és la clau
de les casualitats per aconseguir que un
dia, en intentar fer l’excursió clàssica, ja
no puguem passar per enlloc, excepte el
GR dels orgues que, oh casualitat!, tindrà
trossos en projecte que al propietari encara no li haurà vingut de gust llevar el pany.
Com a Valldemossa, per exemple, on van
de progres per fer creure que han recuperat el camí de s’Escolta: és mentida.
Idò tornant als voltors, no havien anat
mai tan bé des que en tenim dades. No tan
sols no estan en extinció sinó que hi ha un
nombre de parelles normal que fa els nius
normalment. I les cries suren molt millor
que quan, per Ariant i per Ternelles, els
propietaris els mataven amb barrobins i
verí. Naturalment, si us diuen que hem
adoptat una colònia de carronyaires forasters, fins i tot pensareu que torna a ser
mentida. Doncs heu tornat a patinar: això
és veritat.

El descobriment de l’estafa en el cas de
la nena Nadia Nerea ha causat una forta commoció.
És evident que els pares de la Nadia
no només han mentit i defensat un fals
argument que implicava la seva pròpia
filla, sinó que a més s’han burlat de la
gent que se solidaritzava amb la suposada malaltia de la nena i donava diners a la seva fundació. El que més em
preocupa d’aquest cas no són els diners defraudats sinó la manera com
s’ha jugat amb la bona voluntat de les
persones.
Casos com el de la Nadia causen
efectes molt negatius en la societat, ja
que la pròxima vegada que una fundació demani ajuda econòmica probablement moltes persones en desconfiaran
o ja no voldran ajudar altres causes que
realment ho necessitin. Estaria bé que,
per una vegada, no paguessin justos
per pecadors.
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i ets accionista d’una empresa que fabrica armes,
no et deixis remoure la
consciència en veure
morts a la tele, crims i destrucció a llocs on potser han arribat
els estris mortífers que et donen beneficis. Has d’emparar-te en un pensament que sempre t’agombolarà: Si
no compressin les armes a l’empresa de la qual ets accionista, les comprarien a una altra, que fins i tot, potser, encara en fabrica de més letals.
No tens per què dur a la consciència
els desastres de la guerra.
Si et remordeixen alguns fets que
et definirien com a corrupte, pensa
que, de la consolidació de la corrupció, ara en diem governabilitat. No
n’hi havia per tant, asserenem-nos.
Si participes en negocis que devasten o devastaran el teu país i l’ofegaran fins a la mort, pensa que la realitat virtual et permetrà veure’l, el
país, com era i fins i tot com t’agradaria que hagués estat.
Si tens la consciència rasposa per
l’abjecte comportament del teu Estat amb les persones que fugen de la
mort –per misèria o per guerres–,
mira de suavitzar els fets tot pensant
que, tal com hem vist que són tractades aquestes persones en altres països de la Unió Europea, potser val
més que no se’ls ofereixi refugi. Tot
s’ha de tenir en compte.
Si ets dels que poden acumular
més i més poder mentre al teu entorn s’instal·la una pobresa assoladora (i tan sols en el cas que aquesta situació creï alguna incomoditat a
la teva consciència), pensa que,
quant més arrambis, més grossos
podràs fer els roïssos que beneficiarien els pobres si tots els teus arribéssiu a posar-vos d’acord en aquest
negoci.
Si indirectament t’ha aprofitat el
rescat de la banca i aquesta circumstància et fa pensar en tantes persones pobres o de classe mitjana que
perderen parts significatives dels
seus estalvis en la trampa de les preferents, que aquesta desagradable
coincidència no t’amargui les festes:
al cap i a la fi, els pobres estan més
fets que tu a les desgràcies.
Si fas almoina, tot de músiques celestials et faran pessigolles al cor. Però si no fas cas del pobre miserable
que t’allarga la mà, sempre pots pensar que la caritat suavitza les contradiccions del sistema i, per tant, ajorna l’acció de la justícia social.
Sempre hi haurà rics i pobres. Però tu no en tens cap culpa, el món ja
era així quan vares néixer.
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