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Fa un mes i dos dies que el petrolier Prestige patia una entrada d'aigua en

el seu monocasc senzill i massa fràgil. Un mes i dos dies del toc d'inici de

la propagació d'una pesta negra que ha negat les costes gallegues,

asturianes, càntabres, basques i que amenaça els litorals portuguesos i

francesos. Un mes i dos dies en que una bomba d'hidrocarbur altament

tòxic devasta el litoral més ric d'Europa. Un mes i dos dies que

esdevindran anys fins que tornem als antics nivells de biodiversitat i

productivitat pesquera i marisquera. Un mes i dos dies de mentides,

declaracions, desmentiments, farses, negacions i excuses institucionals.

Un mes i dos dies en què s'ha pogut comprovar com l'Administració pot

caure en el descrèdit. I mentre una tercera marea negra colpeja el litoral

gallec, encara diuen que no passa res.

El petrolier Prestige navegava emparat per un sistema basat en el principi

del benefici econòmic per damunt de tot. Un sistema mancat de lleis i

normatives efectives amb capacitat per acabar amb les activitats fosques

de moltes xarxes navilieres que subcontracten empreses fantasma, amb

banderes fantasma, amb cascos fantasma, amb assegurances fantasma

però amb conseqüències massa reals. Aquest cop ha estat Galícia però

demà pot ser Bretanya, Angola, Perú o Catalunya i aquí, segueixen dient

que no passa res.

Un mes i dos dies en què el chapapote no ha estat només de fuel, sinó

també informatiu, i escampat, a més, de manera insistent i reiterada des

de la Xunta de Galícia i el Govern Central. Durant un mes i dos dies

aquestes institucions, i els mitjans de comunicació que en depenen, s'han

entossudit i no han esmerçat esforços en intentar negar l'existència de

marea negra: "les taques mai arribaran a les Rías Baixas" i el Parc Natural

de l'Atlàntic, inaugurat fa només tres mesos, és terra de chapapote. "El

fuel enfonsat amb el Prestige se solidificarà", deien, i mentrestant les

platges, dia rere dia, rebien el tuf de fuel sobre la seva sorra. Fins i tot

quan ja s'ha vist com sota l'aigua els dipòsits del petrolier perden fuel

encara sostenen, sense vergonya, que no passa res: "son hilillos de

plastilina". No cal dir, doncs, que el Govern ha perdut tota la credibilitat i

que la realitat s'ha imposat a l'engany i al món irreal que han volgut

transmetre. Manuel Fraga havia definit la política com a l'art de fer

possible l'impossible i no li falta raó, perquè és impossible portar la gestió

d'una catàstrofe d'aquesta mida d'una manera pitjor. La Moncloa i San

Caetano també estan tacats de chapapote.

Però, en aquest mes i dos dies en què la Xunta de Galícia, el Govern de

l'Estat i les autoritats europees han fet la vista grossa davant la magnitud

de la tragèdia del Prestige, en canvi, cada poble afectat, en una lliçó

magistral de civisme, ha demostrat el seu poder d'organització i la seva

capacitat de resposta. Homes i dones que recullen el fuel-oil amb

mecanismes tan rudimentaris com les pròpies mans. Milers de voluntaris

que viatgen a Galícia moguts per la gravetat de la situació. Pobles deixats

a la deriva, comdemnats a la desmembració i a una nova diàspora, han

 



hagut d'agafar les regnes de la situació per a fer front a un atemptat

ecològic d'incalculables repercusions econòmiques, socials i humanes.

És per tot això que Catalunya, avui, en una demostració de solidaritat i

consciència davant d'uns fets d'aquesta gravetat, crida Nunca Máis davant

la irresponsabilitat, la tardança, l'ocultació i manipulació informativa, la

negligència i l'abandó a què els responsables polítics han sotmès Galícia.

Des de la Plataforma Nunca Máis de Catalunya:

* Exigim la declaració de les costes de Galícia com a zona catastròfica.

* Exigim la dotació inmediata de mitjans adients de caràcter permanent a

les zones litorals amb especial atenció a les costes gallegues.

* Exigim l'enduriment de la legislació del transport marítim de mercaderies

perilloses.

* Exigim la dimissió d'aquelles autoritats que, amb la seva ineficàcia i

irresponsabilitat han permès que l'accident arribés a tenir aquestes

terribles conseqüències.

* Mai més un altre Prestige a les costes gallegues i a cap costa del món.

NUNCA MÁIS.

LLEGIT A LA MANIFESTACIÓ DEL 15 DE DESEMBRE

 

 


