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Has d’escollir, Neo:
pastilla blava o vermella?
om a Matrix i l’agent Smith havien promès i compromès sempre
va autopista Campos-Llucmajor.
conversa amb Morfeu. Li en matèria ambiental, sobretot si val Salada
El conseller de Turisme, Biel
diu que no pot comprendre pocs doblers.
Barceló, també anuncia contenció
com l’espècie humana pot
La saturació de les Illes és insu- A molts llocs
fa temps. Una de les pitjors lleis de
ser tan destructora, que els portable, les dades ho certifiquen: de Mallorca i
la història (llei turística Delgado)
altres mamífers s’adapten al seu me- més de 2 milions d’ànimes de cop en Eivissa bevem deixa fer als hotelers el que vulguin
di, s’autoregulen o són regulats. “Pe- un sol dia d’estiu. A moltes zones de aigua salada
i on vulguin, fins al punt que a
rò vostès no, vostès es mouen d’una Mallorca i Eivissa bevem aigua sala- i amb massa
s’Arenal de Palma, on s’havien de
àrea a una altra i es multipliquen, da i amb nitrats fins a 8 vegades per
reduir 20.000 places, n’han acabat
consumint tots els recursos naturals, damunt dels límits legals. Hem vist nitrats
edificant 4.000 més. Barceló va ser
i l’única manera que tenen de sobre- com es negava aigua potable a pobles
dur amb Delgado, ara ocupa el seu
viure és estenent-se a una altra àrea sencers en nom del dèficit zero. Fora excuses lloc. Si la norma cautelar que prei tornant a començar. Hi ha altres or- Mentrestant, Company feia canvis
para el Govern no toca la disposiganismes que segueixen aquest pa- legals per donar-la a camps de golf Tenim el
ció addicional 4 de la llei (dóna als
tró, els virus”.
d’Andratx i Canyamel, perquè l’her- 100% de la
hotelers privilegis urbanístics escandalosos), hi haurà motius per
L’agent Smith descriu prou bé l’ur- ba on pasturen els senyors reverdei- sobirania
demanar-se com ho fan els de la
banisme destroyer que s’ha practicat xi sempre seguit. La injustícia soci- urbanística,
llista Forbes per guanyar sempre
a les Illes les darreres dècades. Entre al també és això: pobles bevent sal- exerciu-la
les eleccions fent campanya sols
l’any 2000 aC i 1956 les àrees urbanit- morra mentre els rics llancen aigua
amb seny
pel PP. Atents.
zades a Mallorca s’estenien sobre 48 bona damunt el green.
Governar la Sicília sense morts no
I no hi ha excuses. UM ja no
km2 com a resultat de 4.000 anys
existeix, Madrid no ens ha robat la
d’ocupació humana. L’any 2006 ja és fàcil, però aquest pic no hi ha excucompetència i Podem s’ha mostrat
eren 234 km2, sense comptar carre- ses per no revisar un Pla Territorial
obert a protegir territori. Tenim el
teres i autopistes (Ivan Murray). Si en que dóna marge de creixement fins
100% de la sobirania urbanística,
el període 2006-2015 hem continu- als 2 milions d’habitants (més miliexerciu-la amb seny i tindrem un
at depredant més o manco igual, hau- ons de turistes) sols a Mallorca. Quan
país més digne. Ha arribat el morem ocupat prop de 275 km2, fins a 7 l’Elegit Miquel Ensenyat va ser invesment, Neo (o Francina, Barceló,
vegades més que els 4.000 anys ante- tit president del Consell prometé reEnsenyat…). Si prens la pastilla
riors. Alguns experts ho adverteixen visar-lo. Ha passat l’estiu, l’octubre,
blava, fi de la història: despertaràs
fa temps: a Mallorca devoram 1,27 el novembre i el desembre i sols tenim anuncis, cap mesura concreal teu llit i creuràs el que vulguis
hectàrees al dia des de fa 50 anys.
ta. La consellera Garrido
creure. Si prens la pastilla vermeBoom hoteler, boom urbadiu ara que no hi ha dolla, continuaràs vivint en unes illes
nitzador i boom de xaRetard
blers per revisar el
fascinants… Però hauràs d’afronlets a foravila. La maPTI (feina que fan
tar la realitat i fer polítiques amjoria no hem coneEl decret llei es va
tècnics
del
Consell)
bientals avançades amb urgència.
gut altra cosa que
anunciar per a l’octul’expansió del cimentre troba 30
Perquè no volem que l’agent Smith
bre passat, emperò la
ment, fins al punt
milions per a la notingui la raó, no és cert?
negociació s’ha allargat
que molts l’han
durant mesos i ha proassumida com
una casta de fenovocat autoritzacions
men natural.
que s’haurien
No fa tant, però,
pogut evitar
molts d’habitants de la
Matrix Nostra es rebel·laren contra la màquina i aconseguiren frenar l’avanç del virus. Moratòries, contenció i eliminació de
places hoteleres, parcs naturals, prohibició de més camps de golf i ports
esportius, desclassificació d’urbanitzacions, ecotaxa… (1995-2003). Era
tant el que s’havia destruït abans que
tot semblava poc. És tant el que s’ha
destrossat després, que ningú dubta
que és el millor que hem conegut. I
quan molts somiàvem el boom de la
dinamita (oficial) esbucant aberracions urbanístiques, arribà en Matas, la
crisi, un segon Pacte que renuncià a
alguns èxits ambientals del primer i
imposava mesures neoliberals (decrets Nadal, Barceló…). I tanmateix
arribaren Bauzá, Company i Delgado
per acarnissar-se amb la terra. I ara
tornam a tenir una gran oportunitat.
Les forces progressistes tenen marge
i legitimitat com mai per fer allò que La pressió humana també acaba afectant el territori, que és sobreexplotat. E. CALVO

S

ALTURA

Els hotels poden continuar
creixent en altura. ISAAC BUJ

sell de Govern extraordinari dia 12
de gener.
La negociació d’aquesta norma,
en què han treballat fonamentalment Antoni Alorda i Luis Corral,
n’ha retardat l’aprovació. De fet, la
comissió de seguiment del Pacte,
que també integren Podem, el
PSIB i MÉS, havia arribat a anunciar-ne la validació per al mes d’octubre passat, emperò s’ha anat posposant. Aquest retard ha provocat
que, en el cas de la Llei de turisme,
hi hagi hagut una allau de projectes
que, només a la Platja de Palma, suposen un increment del 10% de la
planta hotelera existent.
GOB Menorca

Durant els darrers mesos, el GOB
Menorca ha treballat en un document base per consensuar amb els
grups parlamentaris i que inclou,a
més de la proposta de modificació
de les Directrius d’Ordenació del
Territori que incloïa la Iniciativa
Legislativa Popular que quedà
frustrada la primavera passada, la
derogació dels articles més desreguladors que el PP fixà en les lleis
agrària, del sòl, de mines i de turisme.
Els ecologistes reclamen que es
deroguin qüestions que duien els
partits de l’esquerra en els seus
programes electorals. És el cas de
l’amnistia d’edificacions en rústic
que fixà la disposició transitòria desena de la Llei d’ordenació i ús del
sòl, que ha permès legalitzar més de
1.500 cases. O la llei Company, que
permet reclassificar sòls urbanitzables i urbans no transformats.
El decret llei sí que deixarà sense efecte els articles més polèmics
de la Llei agrària que entren en aspectes urbanístics i territorials,
com la disposició final primera, que
modificava les Directrius d’Ordenació del Territori de manera més
permissiva i permet excepcions per
construir en sòl rústic.e

