Premi Savina 2007
És un fet que cada vegada creix més el rebuig contra la destrucció de la
nostra illa, el sentiment a favor dels espais naturals i de defensa d’un futur
d’esperança per aquesta terra on tenim la sort de viure.
Molta és la gent que ha nascut aquí i que veu amb desolació com la seua
terra natal és torturada cada dia amb tot tipus d’agressions cruels. Però
altres són gent arribada de fora, eivissencs per elecció pròpia i que, com a
bons fills d’aquesta terra, s’han dedicat a defensar-la amb valentia dels
atacs que pateix.
La nostra Premi Savina d’enguany és una de ses eivissenques de ses quals
més orgullosos mos podem sentir . Es va instal.lar aquí però no es limità a
ser mera expectadora. Ella va arribar a l’illa, la va estudiar des de tots es
caires, la va conèixer de dalt a baix i així va ser com va nèixer un amor
inextingible que la va convertir en una de ses més sinceres i incansables
defensores d’aquest tresor que va descobrir enmig de la mediterrània.
La nostra Premi Savina d’enguany ha destacat per innumerables
campanyes a favor de la preservació del medi natural i en contra de la seva
destrucció, però ara, a més, està suportant les innobles i inmorals
envestides dels que destrueixen la seua pròpia illa, envestides no només
consentides sinó finançades des de les nostres institucions, amb els diners
de tots.
El fet que la nostra premiada d’enguany s’hagi atrevit a manifestar el seu
rebuig i el seu desacord amb actuacions de tècnics del Consell Insular que
han suposat, en el transcurs de les obres de les autopistes, pèrdues
irreversibles pel patrimoni històric d’aquesta illa, amb arguments més que
sobrats i amb una opinió compartida per la gran majoria dels ciutadans, ha
provocat la presentació de demandes judicials contra ella per part d’aquests
subjectes. Increïblement des del Consell Insular es continua endavant amb
el finançament d’aquest vergonyós acte de persecució contra una ciutadana
exemplar que simplement ha denunciat que els actes vàndàlics contra el
nostre patrimoni surten, sovint, des de les propìes institucions, avalats per
informes fets a mida del sectarisme polític, per raons completament alienes
a l’interès general.

Per això, per l’admirable exemple de valentia, honestedat i amor cap a
Eivissa, pel seu compromís manifest i quotidià en la lluita ecologista, per
l’esforç afegit que representa l’actual procés de persecució covarda contra
ella per aquells que abans han destruit la nostra terra i, en definitiva, per
tota una trajectòria plena d’activitat que encara serà molt més llarga i
profitosa,
El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) atorga el premi Savina
2007 de protecció del medi ambient a:
Hazel Morgan, Presidenta d’Amics de la Terra d’Eivissa.
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