Des de Formentera: El medi ambient és la clau per superar la
crisi

La roda de premsa oferta aquest matí
En el transcurs de la trobada anual del GOB de totes les Illes Balears, que enguany s'està celebrant a Formentera, publicam l'escrit que hem
redactat conjuntament.
El GOB reclama un programa de rellançament de l'economia basat en:
Diversificar l'economia
Recuperar la producció agrària de bones pràctiques ecològiques i qualitat
Potenciar la indústria respectuosa amb el medi ambient
Promoure un model turístic competitiu, arrelat en un paisatge de qualitat i amb baix impacte ambiental
Millorar el transport públic
Ordenar el territori per crear proximitat
Potenciar les energies netes
Crear llocs de treball en medi ambient i conservació de la naturalesa
Afavorir el consum local
Reduir el consumisme i el malbaratament dels recursos
El GOB proposa que aquests criteris siguin les bases sòlides d'un veritable programa de rellançament econòmic per un desenvolupament sostenible.
Això implica descartar el model d'endeutament i especulació que ens ha dut a la crisi actual.
Aquesta mateixa lògica es defensada com a solució a la crisi arreu del món, per part de sectors molts amples i veus autoritzades.
El medi ambient no ha de pagar la crisi
El govern s'equivoca aplicant mesures de desprotecció del territori. El creixement especulatiu no és una solució. Encara a dia d'avui, els governs
amenacen el territori amb mesures com ara:
Urbanitzar Àrees de Protecció Territorial de Costes, per promoure nous sols urbans a Eivissa
Deixar construir xalets a les ANEI, a Eivissa i Formentera
Construir grans infraestructures, d'ampliació dels ports, aeroports, carreteres
Legalitzar les infraccions urbanístiques de les zones turístiques
El govern ha d'explicar perquè s'entesta en aquest tipus de mesures, que mantenen l'economia en una direcció que s'ha demostrat equivocada

totalment d'acord
Perquè els de les idees clares i evidents mai son els governants?

criteris per una economia ecològica
Jo també estic totalment d'acord amb aquests criteris i pens que els governs potser tenen idees similars però es deixen influir més per pel
poder econòmic (financer, bancari,grans corporacions industrials i d'infraestructures, empressarial,...)
La qüestió és com convèncer-los per que canviin d'estratègia i aprofitin la situació de crisi per millorar el medi ambient i repartir la riquesa, no
a l'inrevés com s'està fent ara.
Bego

com convèncer els govrernants
Des del meu punt de vista, un governant està sotmès a diverses forces, i la que guanya és la que determina la línia que seguirà el govern.
Actualment hi ha una concentració excessiva de poder en mans de poques empreses, inversors, grups de pressió, i per això els polítics
"treballen per a ells". Crec que l'única alternativa és que les persones controlem els polítics. Mai quatre espavilats tindran més poder que
tota la societat... sempre que aquesta societat sigui capaç de ser crítica i d'unir-se quan ha de defensar els seus interessos. Això sí, fa falta
estar-hi damunt i dedicar-hi temps.
Domènec

ÉS BEN FÀCIL
És ben fàcil. Es tracta de DOBLERS ~$$$$$$$$$$ i MÉS DOBLERS. El problema més gros de MENORCA és que tot és excesivament car. VOS
PASAU tots amb els preus. Aquesta illa quedarà pels quatre apoderats i fills amb herències a aquest pas i jo soc tant menorquina com qualsevol
altre!! No crec que les messures aquí exposades siguin la sol·lució per atreure més turisme CREC QUE ÉS UNA IDEA INFUNDADA.

Sens dubte no venen perquè aquí és massa car. És tan car que ni els propis menorquins no podrem pagar d'aquí no res !
Però vinc d'acord amb que són necessaries totes les messures que indicau i que si tenen un fort impact en el medi ambient això també afectarà
posteriorment a poder "vendre" millor la illa.

