UN PAÍS CREMAT...
Segons el sindicat Unió de Llauradors i Ramaders, evitar els incendis haguera costat
uns 4 milions de € en neteja i vigilància de les nostres muntanyes. Però en volta de això,
durant els darrers anys el govern valencià va retallar fins a un 70% els reforços de les
brigades forestals. I ara, segons els enginyers forestals, l'incendi de les 50.000 hectàrees
ens costarà uns 1000 milions d'€ per la pèrdua dels beneficis ambientals que donava la
vegetació cremada; perquè la vegetació retenia el sòl, evitava la desertificació, carregava
els aqüífers, reduïa les inundacions, suavitzava les temperatures, protegia la vida, afavoria
el turisme, etc. etc. Tardarem 30 anys en recuperar les zones que es puguen recuperar,
perquè algunes ja són irrecuperables.
Tot un èxit la política forestal valenciana!
En una qüestió tan delicada com la prevenció d'incendis han retallat també, igual que
en l'educació i la sanitat, uns serveis bàsics que prometeren no retallar; fins i tot han
retallat, indirectament, les pensions dels nostres majors amb l'euro per recepta mèdica.
Pel contrari, no han tingut cap problema en gastar-se 54 milions en la Fòrmula-1, més la
quota d'altres 18 milions cada any; o els més de 400 milions que han evaporat en Terra
Mítica; o els més de 150 milions d'€ de l'aeroport sense avions de Castelló, amb altres 10
o més milions anuals, encara que no funcione; o els 200 milions que ens ha costat ja la
Ciudad de la Luz d'Alacant, un altre capritxet; per ficar sols quatre dels molts exemples de
malbaratament de diners públics que tenim en aquesta Comunitat cremada, cremada pels
incendis i per la corrupció.
Perquè hi ha tants casos... En Emarsa han furtat directament 25 milions, que se
sàpiga. Quant hauran furtat en els contractes amb la Gürtel? Quant en les ONG creades
ad hoc? I en les caixes i bancs que han acabat arruïnant, quant hauran furtat en el Banc
de València? Quant en Bancaixa? Quant en l'extinta CAM? Hi haurà alguna gran empresa
pública on no hagen clavat la mà en la caixa?
Però quin país és aquest on mentre els treballadors i la Natura patim una crisi sense
precedents que no hem creat nosaltres, acosats amb retallades per tots els costats,
governa el partit més corrupte, el que ha malbaratat els diners de tots fins a fer un forat
de 64.000 milions d'€ en les arques públiques, el partit que té 11 dels 55 diputats
autonòmics imputats (i això perquè no investiguen més a fons!) en casos de corrupció?
Doncs en altres paísos aquests diputats ja haurien dimitit, o els haurien cessat, però ací
no, ací seguixen xuplant del pot; i és que aquest no és un país normal, som l'exemple del
que mai s'hauria de fer política, económica y ecològicament, i per a vergonya nostra ja ens
han tret així als medis de comunicació estrangers...
No eixirem mai d'aquesta crisi múltiple en la que ens enfonsen cada dia un poc més
si no aconseguim fer una regeneració total, als tres nivells; i si nosaltres mateixos no som
capaços d'eixir al carrer per a fer-la, com varen fer a Islàndia, doncs que ens intervinguen
del tot els centreeuropeus i que duguen tots els fiscals i jutges que faça falta per a auditar
totes les institucions valencianes i espanyoles, per a enviar a la càrcel i embargar fins que
paguen tot el que han furtat i malbaratat a tant de corrupte com ha crescut ací durant
dècades, a l'ombra de la impunitat.
Pedro Domínguez
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