En primer lloc vull posar de manifest la trista ironia que suposa que la primera vegada que la
societat civil és sentida en aquest tema ho és a resultes d'una interpel·lació per part de l'oposició.
En segon lloc, desitjo expressar el neguit que em provoca la falta de transparència que ha presidit la
gènesi i tramitació d'aquest projecte.
La mateixa s'ha manifestat de manera externa, en vetar la possibilitat que la important part de la
societat civil a la qual li preocupa el precipici ambiental i potser econòmic cap al qual ens dirigim,
hagi pogut manifestar la seva oposició i reserves cap a aquest projecte mastodòntic.
S'han deixat de respondre al·legacions, s'ha tramitat d'amagatons, no hi ha hagut informació pública
i període d'al·legacions, emparant-se en una interpretació nefasta dels drets de participació
ciutadana... S'oculten qüestions rellevants sobre qui pagarà el projecte...
Aquesta falta de democràcia i transparència ha tingut també una manifestació interna en el si de
partits que van aprovar aquest projecte, intentant acallar qualsevol besllum d'oposició, i fent callar
les veus crítiques.
No podia ser d'una altra manera, puix que el projecte, si pot dir-se que té una nota definitòria és la
de la mentida.
Mentida, perquè s'ha utilitzat com a justificació la denominació de “carretera de la mort”, quan un
recent reportatge del Diario de Mallorca va posar de manifest la falsedat d'aquesta justificació, a
part de la dràstica reducció de l'accidentalitat operada des que es van adoptar mesures correctores de
baix impacte.
Mentida, perquè es pretén fer creure que s'ha redimensionat el projecte, quan la diferència amb
anteriors projectes del partit popular és mínima.
Mentida, perquè es va dir a l'electorat que no es farien més autopistes camuflades com a
desdoblaments.
Mentida, perquè en els estudis que acompanyen el projecte s'afirma que es reduirà la contaminació,
en dotar de major fluïdesa al tràfic a la zona de la infraestructura, obviant interessadament que
augmentarà el ja insuportable col·lapse en l'entrada de palma.
En una societat pretesament democràtica. Els drets de manifestació, llibertat d'expressió, crítica i
altra han de ser sacralitzats. Nosaltres pensem exercir-los de manera pacífica i imaginativa, per
posar als promotors del projecte davant l'incòmode mirall d'una realitat que no poden esbiaixar.
Ja ho van dir els romans, neminem laedit qui suo iure utitur, senyor Rovira, qui fa ús del seu dret no
fa mal a ningú. I nosaltres no ens anem a quedar enrere.
Moltes gràcies.
Mariano Reaño, president d’Amics de la Terra Mallorca

