COMUNICAT DE LA PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS.
Lloc: Excursió pel camí de Ternelles 12-10-09.
Bon dia a tots i a totes. Gràcies per ser aquí. Volem manifestar el nostre agraïment a
totes les entitats, partits polítics i persones que ens han donat suport en aquesta
convocatòria i als representants d’aquestes que ens acompanyen.
Fa més d’un mes que tenim el permís de la Conselleria de Medi Ambient, que avui us
hem repartit, la manca del qual fou el motiu al·legat l’any passat pels agents de Medi
Ambient per no deixar-nos passar. Per tant podem estar tranquils... o no?
Fa sis dies que va començar el nostre calvari. Hem de dir que hem tingut pros i
contres... Pros molts pocs. Un recurs per anul·lar el permís ha estat desestimat per la
Conselleria de Medi Ambient. Les pressions de la propietat de la finca, de segur han
sigut grosses. Però el pitjor entrebanc el tenim en la manca de valentia del nostre
Ajuntament.
Si bé el plenari va acordar regular el pas pel camí, en un acord que consideram
excessivament restrictiu, acord que encarà ara no ha sigut capaç d’aplicar en
compliment de la sentència del Tribunal Suprem de l’any 2001.
Però l’important, i per això hem vengut aquí, és per fer ús del camí de Ternelles,
mitjançant aquesta excursió. Camí considerat públic des de èpoques immemorials, i així
reconegut pel propi consistori amb l’aprovació del Catàleg de Camins, acord aparegut
al BOIB 153 de 2008.
Neil Amstrong va dir en trepitjar la Lluna “ és un petit pas per a un home, però un gran
salt per a la humanitat”
Nosaltres podrem dir, avui “Avui és un petit pas, però una gran empenta a la
recuperació d’un camí i a la dignitat d’un poble”.
No amagam que hi ha alguna possibilitat de tenir qualque entrebanc a la barrera, que
intentarem superar. Si algú no hi vol venir ho entendrem perfectament i agraïm la seva
presència fins aquí.
Trobareu tot el temps membres de l’organització que us faran les recomanacions
avinents, i sobretot recordau que l’excursió és per dins el camí, i com a gent
excursionista i amant de la natura que som tots, no cal recomanar-vos, però així tot
recordarem que ha de semblar que no a passat ningú.
Gràcies i endavant.
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