COMPRENSIÓ ESCRITA I EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS

TEXT 2
8. Llegiu en veu alta el text següent davant les persones que examinen i després tracteu de

convèncer el vostre company o companya segons els arguments que us donem.

Eivissa, un paradís cap al col·lapse
Ha arribat Eivissa al límit de la seua capacitat d’acollida de turistes i de construcció d’habitatges?
Aquesta és la pregunta que el darrer estiu va planar més intensament que mai sobre aquest indret de
572 quilòmetres quadrats, amb 140.000 habitants fixos i amb greus problemes d’abastiment d’aigua, de
saturació automobilística, de massificació de platges i, per descomptat, de desaparició accelerada dels
espais naturals. Eivissa, el paradís dels hippies i l’escenari bucòlic de tants poetes i artistes durant el
segle xx, s’enfronta ara a l’amenaça de la destrucció ecològica provocada per la superpoblació turística.
No és una forma de parlar o una exageració. Diversos partits polítics han plantejat ja directament la
necessitat d’aplicar el creixement zero en la construcció d’habitatges residencials i places turístiques, en
el que és una vella reivindicació ecologista. No sembla que hi haja possibilitats d’aplicar una paralització
total en la construcció, però la sensació d’asfíxia física per les xifres cada vegada més tumultuoses
de turistes i residents a l’estiu, la pèrdua de qualitat de vida i els problemes de tota mena que provoca
aquesta allau humana, estan generant una reflexió a Eivissa com fa temps que no s’havia produït.
Selena Soro, Ara (adaptació)
OPCIÓ A
Estàs d’acord amb el text, consideres que la influència del turisme és excessiva i s’està convertint en
un problema per als habitants de zones amb un turisme tan intens com Eivissa, Benidorm o Peníscola.
OPCIÓ B
Consideres que el turisme és la principal font d’inversió de determinats llocs com Eivissa, Benidorm o
Peníscola, i que limitar-lo podria suposar un problema econòmic greu. Molta gent viu del turisme.
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