República Centreafricana: Un missioner avisa de la devastació al medi ambient causada per les mines d'or
11/04/2019 - Fides

"Durant un parell de mesos, al voltant de Bozoum, una companyia xinesa ha obert almenys 17 mines per buscar or: desvien el
curs del riu Ouham, i amb excavadores foraden fins al fons", escriu al seu bloc, Aurelio Gazzera, un missioner carmelita a
Bozoum, a l'oest de la República Centreafricana.

"És impressionant veure el desastre creat: muntanyes de grava, forats plens d'aigua, el curs del riu destrossat, aigua
contaminada (probablement per l'ús de mercuri per facilitar la descoberta d'or). "Només entre la maquinària i el combustible,
vaig calcular una despesa diària d'almenys 30.000 euros. I quant haurien de guanyar per gastar tant? ", Es pregunta el
missioner que va enviar a Fides informació més detallada.
"Ens va sorprendre la presència sorpresa del primer ministre Sarandji a Bozoum, a principis de desembre i després a finals de
gener. En 3 anys mai se l'havia vist. El motiu de la seva arribada al gener va ser la inauguració de l'edifici de la Brigada de
Mines, rehabilitat per la companyia xinesa que va obrir aquests pous per obtenir or. Ens vam començar a fer preguntes en
veure arribar almenys una dotzena de màquines (excavadores, etc.) i un flux constant de camions cisterna grans (30.000 litres
de capacitat). Ningú sabia el nom de l'empresa. Van venir amb treballadors de Gallo (a 50 km de Bouar, carrer Bouar-Baboua),
on probablement ja havien treballat abans d'arribar a Bozoum. En aquesta zona, el nombre de llocs explotats va ser més gran
que els permisos atorgats. Ecològicament, van devastar part del bosc, amb grans forats i muntanyes de terra remoguda
(segons explica la població local i el testimoni d'un cap forestal de Bouar). Les autoritats fan com que no saben res però l'or surt
a Camerun cada setmana. I a la frontera, curiosament, no hi ha cap control. I l'Estat tampoc rep res d'aquesta exportació d'or.
Però, en lloc de prendre seriosament el bé comú, es dedica més aviat als que estan al poder", conclou el pare Aurelio.
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