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Jaume Matas aprengué autoritarisme, a endeutar
el Govern, i a "no tenir manies" amb el medi
ambient durant el seu mandat com a Ministre

de Medi Ambient, durant el segon Govern d'Aznar. La
seva gestió es recordarà, entre d'altres, per la
degradació ambiental: la catàstrofe del Prestige i la
desinformació que se'n va derivar, pel Pla Hidrològic
que volia eixugar el riu Ebre per fer més camps de
golf i urbanitzacions al País Valencià, o per la
regeneració artificial i destructiva de platges. A
Mallorca en particular, encara tenim la imatge dels
vaixells extraient arena del fons marí, destrossant
praderies de posidònia, per abocar-la a les platges
de Can Picafort, que ja es ressenten de l'excés de
creixement. També foren els anys de la degradació
democràtica: els anys de l'entrada de l'Estat
espanyol en guerra -amb mentides i per petroli- de
l'Irak; de la manipulació informativa a TVE, de Miguel
Ángel Rodríguez de portaveu del Govern espanyol i
de la desinformació sobre l'atemptat de l'11-M; a més
a més, es criminalitzaren els moviments socials
crítics amb el Govern i es menyspreà diverses
vegades l'opinió dels ciutadans.

"...mai com ara no havíem vist una
plaga de degradació territorial i

ambiental tan accelerada."
u

Les lliçons de degradació ambiental les ha
aplicades a la perfecció Jaume Matas, al capdavant
del Govern de les Illes Balears des de 2003, amb el
suport d'Unió Mallorquina, o bé des de la presidència
del PP: s'han construït 9 autopistes que sumen 150
quilometres de longitud; s'ha donat suport a
l'aprovació de 2 plans territorials insulars desenvolu-
pistes -els de Mallorca, i Eivissa i Formentera- que
afegeixen 1.933 hectàrees de sòl urbanitzable; el
Govern ha desprotegit parcs naturals reduint-los a la
mínima expressió -cas insòlit a Europa, i més encara
venint d'un ex-ministre de Medi Ambient. Es promou
la construcció de nous ports a Ciutadella (Son Blanc)
i Eivissa (es Viver, a Figueretes), l'ampliació foras-

senyada d'altres (el de Palma o el del Toro a Calvià)
i l'ampliació de tots els aeroports. S'abusa de la
declaració d'interès general (?!) per farcir foravila
de camps de golf, polígons industrials i xalets que
escampen nous usos comercials, residencials i
turístics no regulats. Es fa créixer Palma cap a fora
amb la reubicació inadequada d'equipaments públics
per promoure l'especulació urbanística (el cas, per
exemple, de l'hospital de Son Espases Vell), i cap
endins amb menys zones verdes i més ciment (el
"parc" de sa Riera) i asfalt (el soterrament de les
vies del tren d'Inca, pel carrer Jacint Verdaguer, on
Catalina Cirer prometé fer-hi el Parc a les Vies).
S'impulsa la construcció d'un tercer forn d'incinera-
ció de residus, la connexió per cable amb la
Península per dur energia elèctrica produïda a
centrals nuclears, l'abastament d'aigua amb dessala-
dores que augmenten les emissions de gasos d'efecte
hivernacle...

Les conseqüències es veuen arreu amb l'augment de
la construcció a un ritme del 2% anual i la superació
del rècord de viatgers (29.559.435 el 2006) i turistes
(12.577.829 el 2006). Mai com fins ara no s'havia
forçat tant el ritme de creixement; mai com ara no
havíem vist una plaga de degradació territorial i
ambiental tan accelerada.

SSAALLVVEEMM LLAA DDEEMMOOCCRRÀÀCCIIAA,,
SSAALLVVEEMM MMAALLLLOORRCCAA
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"És perillós tenir raó quan el govern s'equivoca" 

(Voltaire)
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Però l'altra característica d'aquest mandat 2003-
2007, que és més greu encara, ha estat la
degradació democràtica. Si nefast ha estat, i és,
el tractament del territori, pitjor ha estat amb les
persones. No és res de nou: Miquel Ramis i
Catalina Cirer, en els seus temps de Delegats del
Govern espanyol, multaren la discrepància
pacífica dels ciutadans diverses vegades. Ho feren
amb el GOB quan s'oposà al recreixement de les
platges de Can Picafort, amb l'espoliació del fons
marí de Banyalbufar; ens feren pagar íntegrament
12.000 euros pel simple fet de manifestar-nos
pacíficament. La Plataforma Autovia No, de la
qual alguns membres protagonitzaren una
asseguda a l'ajuntament de Costitx per protestar
contra el suport del Govern municipal a l'autopista
d'Inca a Manacor -que té tots els projectes
aprovats, però que ara diuen que no es farà- rebé
multes que sumaven 90.000 euros. Per a la
Plataforma per la Democràcia i la Globalització
Social, per oposar-se pacíficament a la invasió
d'Iraq amb una pancarta al camp de Son Moix,

abans que comencés un partit de futbol, la multa
fou de 3.000 euros, per un sol manifestant.

"L'ús d'informació privilegiada
-donar a conèixer amb antelació la
classificació o qualificació d'uns
terrenys  per afavorir interessos
privats en la compra-venda de

terrenys..."
u

La legislatura que s'acaba ho fa amb la imatge
colpidora de tot un batle sortint engrillonat del seu
Ajuntament, el d'Andratx: la corrupció urbanística ha
assolat els consistoris de les Illes mentre el Govern
mirava cap una altra banda. El respecte als
ciutadans i a les institucions democràtiques ha
quedat en un segon pla. El GOB no ha dubtat a
denunciar casos de reclassificació de terrenys rústics
a urbans o urbanitzables, que moltes vegades només

La manifestació "Prou destrucció, Salvem Mallorca" és un clam popular a favor de la democràcia. Els partits polítics han
d'escoltar aquesta petició de la ciutadania.
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responien a favors i compensacions espúries; o
operacions que requalifiquen determinats terrenys
urbans i urbanitzables perquè augmentin la
volumetria edificable, canviïn d'ús o incrementin la
seva intensitat just per afavorir interessos
particulars. Hem denunciat l'atorgament de
llicències il·legals, com ara les de l'Ajuntament
d'Andratx usant de forma fraudulenta la Llei de Sòl
Rústic, o mitjançant la falsa consideració dels
terrenys con urbans, i el fet de donar llicències
il·legals en base a informes i certificats falsos; hem
destapat trames per permetre la indisciplina
urbanística, tolerar les il·legalitats i consentir
edificar a terrenys que no tenen superfície suficient
o senzillament són inedificables, com passava a
Sencelles, Santa Maria, Pollença, Manacor i
Llucmajor. L'ús d'informació privilegiada -donar a
conèixer amb antelació la classificació o qualificació
d'uns terrenys per afavorir interessos privats en la
compra-venda de terrenys-, com en el cas de Son
Espases Vell, així com la incompatibilitat entre
càrrecs públics i determinades professions lligades a
la promoció immobiliària o a la construcció (en el cas
d'Andratx, Eugenio Hidalgo era Batle i Regidor
d'urbanisme, i promotor immobiliari i constructor)
han estat motiu de denúncia per part nostra.

El govern de Matas ha traspassat totes les línies
vermelles. En aquesta legislatura hem vist com, amb
el millor estil dels seus anys d'aprenentatge a
Madrid, el President difamava i atacava, amb
mentides, enganys i informacions manipulades,
directament, a través d'organismes públics com IB3,

o a través d'altres mitjans de comunicació afins,
partits de l'oposició, organitzacions com el GOB i
representants dels moviments socials que han
denunciat els afers de corrupció, que d'una manera o
altra, inculpaven alts càrrecs del Govern o del Partit
Popular. 'Tot val pel poder': no importen els
escrúpols; aquesta és la consigna de l'actual Govern
de les Illes Balears.

La rebel·lia activista els fa nosa. La independència
vigilant i crítica dels moviments socials els molesta;
l'opinió ciutadana no interessa. Per això mateix no
s'immuten de vergonya en fer fora el GOB del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears o del Consell
Assessor de Turisme. Tampoc no s'empegueí la sòcia
de govern, Maria Antònia Munar, en fer fora el GOB
de la Ponència Tècnica de Patrimoni del Consell de
Mallorca. Per això mateix, la televisió pública espia
-amb càmeres ocultes i identitats falses- les organit-
zacions ciutadanes contràries a les polítiques del
Govern en lloc d'investigar les trames de corrupció.

"L'actual Govern de les Illes
Balears posa la democràcia en
perill, però no ens acovardirà."

u

Davant això, la política ciutadana, la força dels
moviments socials, és la millor manera de recuperar
la dignitat de la democràcia. A més, la creativitat
fructifica en les xarxes socials més independents que
defugen el poder però reclamen el dret a fer política
al marge dels partits i les institucions, massa sovint
sotmesos als interessos del sistema partitocràtic i de
negocis. Les propostes ciutadanes han impulsat
polítiques d'avantguarda democràtica com la defensa
dels espais naturals i rurals, les moratòries urbanística
i turística, les quotes de creixement urbanístic, la
fiscalitat ambiental dels usos sumptuaris, la penalit-
zació de l'endeutament especialment de l'erari públic
o amb finalitats especulatives, el frau fiscal dels
doblers negres i els paradisos fiscals...

L'actual Govern de les Illes Balears posa la democràcia
en perill, però no ens acovardirà. L'autoritarisme que
se'ns vol imposar, de votar cada quatre anys i callar la
resta de temps, no és democràcia: és un engany, una
paròdia. I si el vot arriba a fer nosa, potser també el
multaran. O el prohibiran. Tot plegat: l'aportació
balear a l'autoritarisme postmodern. �


