El Consell de Formentera dóna suport a la declaració de la Mediterrània estatal com espai lliure de prospe
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El Consell de Formentera ha donat suport a la Proposició no de llei presentada avui per la
diputada per Formentera, Sílvia Tur, adscrita al grup parlamentari Mixt, en la qual es demana la
declaració de la zona econòmica exclusiva de la vessant de la Mediterrània estatal com a
“espai marítim lliure de prospeccions, exploració i extracció d’hidrocarburs”.

L’amenaça continua
La consellera de Medi Ambient de la institució formenterera, Daisee Aguilera ha acompanyat
avui a Sílvia Tur en la presentació d’aquesta proposició en roda de premsa, a la sala de Plens
del Consell de Formentera. Aguilera ha destacat l’amenaça que aquests tipus d’activitat
suposaria tant pel medi ambient, com per l’economia de Formentera, i ha destacat que tot i que
el projecte de Cairn Energy afortunadament no ha tirat endavant “hi ha altres amenaces com
els sondejos que projecta fer la companyia Spectrum, que podrien anar des de Cap de Creus
fins a 9 milles d’Es Cap de Barbaria”. Si finalment és així, la institució insular presentarà
al·legacions a aquest projecte, i en aquest sentit la consellera ha destacat que es tornarà a
necessitar “implicació social”.

Protecció ambiental
Per part seva la diputada ha explicat que amb aquesta proposició el Parlament balear insta al
Govern de l’Estat a aprovar “una llei específica perquè no es puguin fer prospeccions ni
extraccions o explotacions d’hidrocarbur a la Mediterrània estatal”. A més, mentre s’aprova la
llei es demana que s’estableixi una moratòria perquè no es puguin dur endavant nous projectes
o s’aturin els que estiguin en tramitació. La diputada també ha dit que en els casos de permisos
d’explotació d’hidrocarburs ja concedits s’haurà d’establir “l’obligació de segellat i desmuntatge
de les plataformes en el moment de l’esgotament del seu cicle productiu”. Sílvia Tur considera
que amb l’aprovació d’aquesta proposició es pretén “aconseguir una protecció ambiental
específica i que realment la Mediterrània estatal sigui una zona lliure de projectes sísmics i
aconseguir un canvi en les polítiques energètiques i en la llei d’hidrocarburs”.
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