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El GOB denuncia un greu abocament d’aigües fecals al Parc
Natural de s’Albufera
Segons ha pogut saber el GOB, ahir es va produir un important vessament d’aigües
fecals al torrent de Sant Miquel, provinents de la depuradora de Sa Pobla.
Sembla que l’abocament es va produir a causa d’una pana en la instal·lació de
depuració.
El GOB ha comprovat avui matí les conseqüències d’aquest abocament, que es pot considerar de
molt greu. Uns 1.500 metres del torrent de Sant Miquel han quedat inundats per les aigües fecals
abocades. A pesar del dic de contenció instal·lat al pont de les Jonqueres Veres, s’aprecia que les
aigües brutes han traspassat el dic i van cap a l’espai protegit. De fet s’ha instal·lat un segon dic de
contenció vora el pont de Can Blau, a límit del parc.
En opinió del GOB, aquesta contaminació afectarà inevitablement el parc natural. Tot i els dics de
contenció instal·lats, la matèria orgànica d’aquestes aigües quedarà dipositada al llit del torrent, pel
que el tornar a córrer l’aigua tots aquests nutrients entraran dins el parc. La presència d’elevats
continguts de matèria orgànica a les aigües és un greu problema per s’Albufera, ja que genera un
gran creixement d’algues que fan que la llum del sol no arribi al fons de les zones inundades, i així
s’impossibilita el creixement d’importants plantes aquàtiques que serveixen d’aliment per a moltes
espècies animals.

S’Albufera, abocador “d’emergència”
Per desgràcia aquesta situació no és nova, i els abocaments d’aigües brutes des de la depuradora de
Sa Pobla es repeteixen periòdicament. De la mateixa manera, la zona de les Salinetes de Can
Picafort reb cada estiu abocaments “controlats” d’aigües fecals de l’estació impulsora ubicada a la
vora. Des del GOB lamentam que un espai natural tan important com s’Albufera, on la qualitat de
l’aigua és una condició fonamental pel seu estat de salut, sigui emprada periòdicament com a
abocador “d’emergència” de les aigües brutes de les zones urbanes circumdants.
Davant aquests fet, instam els responsables de la Conselleria de Medi Ambient a preveure
solucions que evitin aquests abocaments que malauradament són tan habituals al parc natural.

(Disposam d’imatges de l’abocament a www.gobmallorca.com/premsa)

_________________
Font: http://www.gobmallorca.com/comuni/com2007/0804303.html

