DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA D’ADHESIÓ A L’ALIANÇA MAR BLAVA
SESSIÓ DE DIA 23 DE MARÇ DE 2016
Actualment, diverses companyies tenen interès a extreure petroli i gas al subsòl marí, en aigües
profundes del nostre entorn, a la demarcació llevantinobalear. Són projectes perillosos, com el que va
provocar el vessament de cru de la història: el de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon de
British Petroleum al golf de Mèxic, el 20 d’abril de 2010, un desastre mediambiental, els perniciosos
efectes del qual perduraran durant dècades.
La societat balear en el seu conjunt i totes les institucions elegides democràticament que la representen
han manifestat unànimement la seva preocupació i el seu rotund rebuig a l’exploració i l’explotació
d’hidrocarburs a la Mediterrània, ja que els projectes de prospeccions petrolíferes posen en risc el fràgil
equilibri ecològic de la zona i els sectors econòmics que vertebren el territori de les Illes Balears com el
turisme, la pesca o l’agricultura.
Així, el passat dia 14 d’octubre, el Parlament de les Illes Balears va aprovar de forma unànime una
proposició no de llei en què instava el Govern de l’Estat a aprovar una llei específica per a declarar
l’àrea marítima de l’Estat de la Mediterrània espanyola com a Zona Lliure de Prospeccions i Activitats
d’Extracció i Explotació d’Hidrocarburs. Aquest històric acord unànime del Parlament és la manifestació
més avançada, de moment, del rotund rebuig a aquests projectes per part de la societat balear i de les
institucions que la representen.
Un dels agents més actius en la lluita contra aquests projectes és l’Aliança Mar Blava, una plataforma
intersectorial de les Illes Balears amb l’objectiu d’aturar definitivament els projectes de prospeccions
d’hidrocarburs a la Mediterrània espanyola. Està constituïda per administracions públiques (Govern de
les Illes Balears, els quatre consells insulars i diversos ajuntaments de les illes), organitzacions i entitats
de sectors econòmics potencialment afectats per aquests projectes com el turisme, la pesca,
l’agricultura o la navegació; organitzacions socials i ecologistes, sindicats i institucions públiques i
privades. Actualment compta amb més de 90 membres, i amb el suport addicional de diverses
organitzacions d’àmbit internacional.
Aquests projectes petrolífers tindrien una conseqüència molt negativa sobre l’economia dels territoris
que s’hi veuen afectats. Les Illes Balears, com també les altres comunitats autònomes riberenques de la
Mediterrània són zones eminentment turístiques, i és el turisme la seva principal indústria i, per tant,
l’eix central de la seva economia.
Des del punt de vista mediambiental, el seu impacte potencial seria també molt negatiu, tant en les
fases prèvies (adquisició sísmica) com en les posteriors (perforacions exploratòries i extracció
comercial). Atès que la Mediterrània és una mar tancada, en cas d’un accident en una plataforma
petrolífera o en el transport d’hidrocarburs, els abundants corrents, profunds i superficials, propis
d’aquesta mar, traslladarien la contaminació amb facilitat d’una zona a una altra, amb la qual cosa es
multiplicarien els seus efectes negatius sobre els seus rics ecosistemes i les seves variades i notables
fauna i flora. Moltes de les espècies que habiten aquests ecosistemes estan protegides per un ampli
ventall de legislació autonòmica, estatal, europea i internacional.
A mesura que augmenta el coneixement científic de la Mediterrània, més s’evidencia la seva
extraordinària importància mediambiental, i més es ratifica la necessitat d’incrementar-ne la protecció.
Aquesta protecció és urgent, ja que els projectes de prospeccions que es tramiten es durien a terme
coincidint espacialment amb zones protegides o en vies de protecció.

D’altra banda, actualment no té sentit continuar cercant nous jaciments de combustibles fòssils, ja que
el Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic de Nacions Unides ha deixat ben clar que, si
volem evitar els efectes d’un canvi climàtic a gran escala, hauríem de deixar sense cremar una gran part
de les reserves disponibles de combustibles fòssils, per a no disparar les emissions a l’atmosfera de
diòxid de carboni (CO2), el principal gas d’efecte hivernacle.
La ciutadania, afortunadament, és de cada vegada més conscient d’aquesta situació. Així, a les
conclusions del sondeig internacional World Wide Views Climate and Energy (promogut per l’ONU i pel
govern francès de cara a la cimera sobre canvi climàtic que es dugué a terme a París el desembre de
2015) es mostra que el 69,23% dels espanyols advoca per “suspendre definitivament l’exploració de
totes les reserves de combustibles fòssils”.
Perpetuar l’insostenible model energètic actual, basat fonamentalment en el consum de combustibles
fòssils, explotant nous jaciments d’hidrocarburs a la Mediterrània, agreujant així el problema del canvi
climàtic, no va aportar tampoc solucions significatives a la nostra dependència del petroli. En canvi,
tenim sense aprofitar un gran potencial energètic renovable propi de les nostres latituds, i s’ha d’actuar
en la millora de la nostra eficiència energètica, per la qual cosa és imprescindible i urgent fer una aposta
ferma i progressiva cap a un nou model energètic eficient, intel·ligent i 100% renovable com a solució
sostenible i definitiva.
Tenint en compte totes les raons anteriorment exposades, el Ple de l’Ajuntament de Palma manifesta:
1. L’oposició a tots els projectes d’exploració d’hidrocarburs, en qualsevol de les seves fases, a l’entorn
de les Illes Balears.
2. L’adhesió a l’Aliança Mar Blava, una plataforma intersectorial de les Illes Balears, amb els objectius
d’aturar definitivament els projectes de prospeccions petrolíferes actualment en tramitació, aconseguir
la declaració per llei de la Mediterrània espanyola com a zona lliure de prospeccions d’hidrocarburs i
preservar la riquesa ambiental que fa de les Illes Balears un lloc únic; com també l’ocupació, el benestar
ciutadà i els drets de les generacions futures a disposar d’un medi ambient sa.
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