La Coordinadora en Defensa del Territori i en contra de la Massificació Eòlica
que agrupa les Plataformes per La Defensa de la Terra Alta, Salvem la Mar de
l’Ebre i Cala Forum, ens adrecem a vostè per a manifestar el nostre rebuig
davant la mala gestió mediambiental que ha dut a terme el seu departament
durant els darrers tres anys i que ha deixat Les Terres de l’ Ebre en una
situació d’indefensió davant d’un desplegament energètic indigne, que només
afavoreix els interessos de les empreses Eòliques, sense tenir en compte
criteris com la sostenibilitat i preservació del nostre patrimoni natural i
paisatgístic.

Denunciem el tracte discriminatori de l’Administració envers les Terres de l’Ebre
respecte les comarques del Nord, on el Departament de Medi Ambient i els
seus responsables territorials estan aplicant una moratòria de facto que regula
l’allau de projectes eòlics. Per contra a les nostres terres el Departament de
medi Ambient eximeix qualsevol responsabilitat afavorint aquesta situació
plegantse a les exigències del Departament de Treball i Indústria.

És també denunciable la manera com s’han definit els límits de la Xarxa
Natura 2000 a les nostres comarques. Una vegada més zones de gran interès
natural no han estat incloses en aquesta darrera proposta d’ampliació, deixant
les novament desprotegides i a mercè dels interessos d’empreses
especuladores.

Les diverses reunions que hem mantingut amb el seu departament i amb
membres del seu partit ens demostren la seva incapacitat per afrontar aquesta
problemàtica de manera seriosa i eficaç. No podem comprendre com poden
penjarse l’etiqueta d’ecologistes i progressistes quan en realitat no existeix cap
diferència entre vostès i els membres de l’antic govern.

Alguna cosa fa “pudor” i davant d’aquesta manera poc neta de gestionar el
nostre territori venim a desinfectar aquest departament per evitar la propagació
d’una pandèmia.
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