
 TRAMUNTANA XXI RECLAMA UNA SOLUCIÓ IMMEDIATA AL 
CONFLICTE DELS FEMS D'ESCORCA  

 Durant els darrers mesos hem assistit, impotents, a un greu 
conflicte institucional: el canvi en el model de gestió dels residus a 
les àrees recreatives de la Serra, amb la supressió en aquest cas 
d'una important partida econòmica que rebia l'ajuntament d'Escorca 
per retirar aquests residus, ha conduït a l'abandonament massiu de 
fems a la desembocadura del Torrent de Pareis que actualment no 
volen netejar ni l'Ajuntament ni la Conselleria de Medi Ambient.  

 El batle denuncia davant la UNESCO aquesta mala gestió, i el 
màxim responsable de Medi Ambient no respon a la petició de 
reunió de l'autoritat municipal. Les desqualificacions en premsa dels 
adversaris són continuades, no es negocien alternatives, i paga la 
festa la imatge i el bon estat d'un dels indrets més emblemàtics de 
l'illa. 
  

 Fa ja alguns mesos, Tramuntana XXI es va adreçar per 
escrit a les dues institucions, argumentant en favor d'una entesa 
que donàs una sortida al conflicte, sense haver rebut resposta 
escrita de cap de les parts. A hores d'ara, i amb l'espiral en què ha 
entrat el cas, creim obligat reiterar aquesta petició i demanar també 
a la resta d'administracions amb competències o responsabilitats 
relacionades (Mancomunitat de Tramuntana; Consell de Mallorca, 
com a responsable de residus; Vicepresidència, com a responsable 
de turisme) que actuïn de forma immediata per ajudar a resoldre un 
cas de desencontre institucional amb greus efectes mediambientals, 
sanitaris, turístics, etc.  
  
 La situació en què es troba la Serra de Tramuntana no millora 
en absolut amb un conflicte com aquest, i requereix el seny i la 
col·laboració de tots per superar les diferències que poden produir-
se en un moment donat, què mai no haurien d'arribar a una 
confrontació i, menys encara, a la inacció. 

Tramuntana XXI torna oferir el seu paper mediador entre 
les parts, si això pot  ajudar a reconduir aquesta situació crítica, en 
benefici del Torrent de Pareis, d’Escorca i de la Serra en general. 


