MILLOR VIUS QUE FÒSSILS!

Manifest fundacional d e la
PLATAFORMA ATUREM EL FRACKING
A les persones, entitats, col·lectius i administracions signants, tot i ser molt
div erses ens uneix una profunda estima p er la nostra terra i la gent que la fa
créixer. Els estem intensament agraïts per la vida que ens ha donat, p er tot el
que som i tot el que tenim, i sab em que estem obligats a preservar-la i
millorar-la p er a les futures generacions.
Ens considerem afortunats de viure en un p etit país, que hem rebut de
mans d’aquells que ens van prece dir, amb unes condicions me diambientals,
naturals, econòmiques i paisatgístiques de les que ens sentim hereus. Com a
tals i fruit d'aquest estima i respecte, sab em que ens pertoca aprofitar-lo de
manera intel·ligent, sostenible i respectuosa.
Ara tenim l'amenaça de grans oligopolis internacionals d’extracció,
esp eculació i comerç dels combustibles fòssils. Volen conv ertir el nostre
territori en un escenari on aplicar un sistema de vastador p er a explotar
recursos energètics no renovables, propi d’un model de desenvolupament
agònic. Volen f erir el nostre territori a trav és de la fractura hidràulica o
“ fracking ”, i així anorrear tot allò que coneixem, estimem i preservem. Cal que,
entre tots i totes, ho aturem.
 Aturem el fracking p erquè és arribada l’hora del canvi de model
energètic, basat en la re ducció del consum, l'e ficiència i l’ús intel·ligent
de les energies renovables, i perquè creiem en un model de
desenvolupament social, polític, econòmic i humà sostenible.
 Aturem el fracking p erquè significaria la recerca d’uns combustibles
fòssils -gas i p etroli-, que no farien sinó allargar un model energètic
insostenible, autodestructiu i que ens portaria a l’abisme sense retorn
del canvi climàtic.
 Aturem el fracking p erquè implicaria haver de violentar, p erforar i
re b entar el subsòl del territori on vivim, provocant moviments sísmics
impre visibles i allib erant els metalls p esants i el material radioactiu
subjacent en el terreny.
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 Aturem el fracking p erquè necessita i consumeix milions de litres
d’un b é tan preuat i limitat com és l’aigua, vital p er l'engranatge de
territori i societat.
 Aturem el fracking p erquè comportaria escampar uns compostos
químics que produeixen l’env erinament de l’aigua, la terra i l’aire,
af ectant greument la vida humana, v egetal i animal que s'hi
desenvolupa.
 Aturem el fracking p erquè comportaria la proliferació de torres
d’extracció, magatz ems de residus tòxics, dipòsits, maquinària p esant,
enrenou incessant, tubs de conducció i d’altres infraestructures que
destruirien la riquesa del nostre paisatge.
 Aturem el fracking p erquè representaria una agressió absolutament
incompatible amb les activitats agrícoles i ramaderes tradicionals dels
nostres pobles i viles, les quals, en un me di ambient env erinat, v eurien
els seus productes immensament degradats i desprestigiats.
 Aturem el fracking perquè re presentaria l'anul·lació de projectes de
futur vinculats al me di natural, el patrimoni i el paisatge, com són el
turisme, la producció agroalimentària de qualitat i les activitats
complementàries i associades.
 Aturem el fracking p erquè suposa la condemna de finitiva dels
nostres nuclis rurals al despoblament, esgotades les possibilitats
laborals i destruïda tota la qualitat de vida.
 Aturem el fracking p erquè comportaria la destrucció dels llocs de
tre balls i les fonts de riquesa locals i la se va substitució p er ocupacions
precàries, de baixa i molt baixa qualificació i alt risc.
 Aturem el fracking perquè és una tècnica sobre la qual la comunitat
científica expressa extremes precaucions i dubtes, i els legisladors
encara ni n’han pre vist la regulació, per la qual cosa ja ha estat
prohibida a div ersos estats del nostre entorn i ha generat una àmplia
conflictivitat social.
 Aturem el fracking p erquè s’oculta rere un entreteixit de processos
administratius opacs que impliquen un greu atac al poder de decisió
dels gov erns locals i p er tant una acció despòtica de menyspreu cap a la
ciutadania i als Ajuntaments, els seus òrgans de gov ern m és propers.
 Aturem el fracking p erquè vulnera tots els principis d’administració
ordenada del territori, amb la corresponent af ectació de la legalitat del
desenvolupament urbanístic harmònic i p erquè exigim la gestió
participativa real, democràtica i transparent dels recursos bàsics.
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 Aturem el fracking p erquè l'entramat d’empreses promotores respon
únicament a interessos econòmics multinacionals i a l'esp eculació de
recursos energètics.
 ...i, finalment, aturem el fracking p erquè estimem la vida i el nostre
dret inalienable de viure-la amb dignitat
Per tot això, conv ençuts de les potencialitats enormes de la nostra gent i
del nostre territori, def ensem el futur d’aquesta terra i diem sí a un model de
desenvolupament i producció
sostenibles, diem sí a les dinàmiques
econòmiques pròpies de cada territori, sí a la preservació i l’aprofitament del
patrimoni i a la cultura, sí a les planificacions transversals correctes i
transparents, sí a la gestió intel·ligent i democràtica, sí al paisatge i al me di
ambient, sí a la salut i a la qualitat de vida. Sí al futur del territori i de la se va
gent.
En conse qüència, exigim que els òrgans de govern del nostre país i els
nostres re presentants polítics acordin imme diatament la susp ensió de
qualse vol llicència d’activitat vinculada a la fractura hidràulica i la
promulgació d’una legislació que en prohibeixi la utilització a tot el territori
nacional i que col·laborin en aconseguir una prohibició a tota la Unió Europ ea.

Aturem el fracking!
Millor vius que fòssils!
Cerv era, 17 de novembre de 2012
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