MANIFEST A FAVOR D’UNA MEDITERRÀNIA
DECLARADA, PER LLEI, ZONA LLIURE DE
PROSPECCIONS PETROLIERES
Les institucions, entitats i persones sotasignades demanen al Govern espanyol que es posicioni en
contra i faixi els possibles per evitar els projectes de prospeccions petrolieres de les companyies
Repsol, Spectrum Geo Limited i Schlumberg (abans, SeaBird Exploration) i qualsevol altra a la
zona de la Mediterrània occidental.
Els motius del nostre rebuig a les prospeccions petrolieres al mar que rodeja les Illes Balears són
tant de caràcter econòmic, social com mediambiental.
El turisme és la principal activitat econòmica del conjunt de les Illes Balears, un turisme que cerca
principalment ‘‘sol i platja’’, de manera que depèn directament de la mar. Creiem que els perills
-abocaments, fuites de combustible, accidents varis...- que pot comportar l’explotació
d’hidrocarburs tenen conseqüències catastròfiques per als paisatges de les nostres costes i poden
malmetre la imatge turística balear. A més, tenint en compte que l’activitat turística a les costes de la
mar Mediterrània és una de les fonts de finançament estatal, consideram que els riscos econòmics
afecten en última instància el conjunt de l’Estat. Així mateix, alarmam dels efectes directes que
tindrien aquests projectes sobre la indústria pesquera a la mar Mediterrània, una de les principals
activitats de les Illes Balears pel que fa a un sector primari tradicional, que faria perdre la varietat,
riquesa i qualitat del producte local.
La indústria turística balear manté una estreta relació amb els valors ecològics i la riquesa
mediambiental marina que rodeja les Illes Balears. Els ecosistemes del nostre mar permeten que
tant els residents com aquells que ens visiten puguin gaudir d’unes platges d’aigües cristal·lines.
Només amb el procés de recerca d’hidrocarburs, a partir dels sondejos sísmics, l’equilibri dels
ecosistemes naturals de la Mediterrània es rompria, afectant negativament la fauna i la flora marina,
un fet que es reflectirà a les nostres costes i farà perdre l’atractiu turístic que suposa la seva
conservació. Per exemple, el GOB Menorca ha advertit que la zona on es pretenen fer les
prospeccions ‘‘entra de ple en el corredor de cetacis del Mediterrani, que incorpora diverses
espècies estrictament protegides.’’
Són moltes les veus que s’han manifestat en contra d’un model energètic que té data de caducitat i
creiem que és l’hora de caminar cap a un model respectuós amb el planeta Terra. Des de la mateixa
Unió Europea s’aposta cada cop més per les energies renovables i per la disminució de les
emissions de gasos provinents de combustibles fòssils. Les decisions del ministre d’Indústria,
Energia i Turisme, José Manuel Soria, i del Govern central, que ofereixen facilitats a les grans
empreses petrolieres que insisteixen en extreure hidrocarburs en la mar Mediterrània, es presenten
aparentment contràries a aquesta transició cap a un model energètic sostenible. Les empreses
privades obtindran beneficis de l’extracció de cru, mentre que la societat patirà les conseqüències de
la poca sensibilitat mediambiental que les caracteritza -recordam un informe del Govern balear que
apuntava a l’empresa SeaBird com a presumpta autora de prospeccions il·legals a l’abril del 2013- i
perdrà la possibilitat de potenciar els recursos energètics autòctons de la regió, les energies
renovables.

L’exemple francès -Nicolas Sarkozy va eliminar tots els permisos per a l’explotació de petroli i gas
a les aigües franceses del Mediterrani- ens mostra que l’objectiu d’aconseguir una mar Mediterrània
lliure de prospeccions petrolieres requereix únicament i simplement voluntat política.
Feim una crida al sentit comú i que els nostres representants es posicionin a favor d’una manera de
fer política a llarg termini, que afavoresqui la majoria social i respecti la natura.
Per tot açò, demanam al Govern central que la mar Mediterrània sigui declarada, per llei, lliure de
prospeccions petrolieres.
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