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Dijous 20 de febrer de 2014 

 

El conseller Biel Company reitera davant la plataforma “Balears diu no” la postura 
contrària del Govern a les prospeccions petrolieres al voltant de les Illes Balears 

 

El titular de Medi Ambient fa una crida a la unitat per rebutjar els sondejos i anima la 
ciutadania a sumar-se a la “marea blava” convocada per dissabte a les quatre illes 

 

El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Biel Company, ha reiterat la 
postura contrària del Govern de les Illes Balears als projectes de prospeccions 
petrolieres en aigües balears davant el portaveu de la plataforma ciutadana 
“Balears diu no”, Marc Tur, amb qui ha mantingut una reunió avui de matí. 
 
El Govern i el moviment ciutadà “Balears diu no” coincideixen en el rebuig frontal i 
absolut als projectes de sondejos sísmics en el mar balear i en el fet de la necessitat 
d’unir esforços davant els organismes competents per aturar-los. En aquest sentit, 

el conseller ha recordat que “des del primer moment el president del Govern ha 
estat molt clar rebutjant les prospeccions i que la Comissió Balear de Medi 
Ambient (CBMA) des de fa un any i mig s’hi ha posicionat rotundament en contra, 
exigint el màxim control mediambiental”. Cal recordar que la CBMA ha informat 
negativament, tant en fase d’informació prèvia com en l’informe d’impacte 
ambiental, dels projectes que afectarien el Golf de Lleó i el Golf de València i 
també, en fase d’informació prèvia, del projecte que afecta el Mediterrani nord 
occidental.   

 
Biel Company també ha posat de relleu que des del Govern “s’ha traslladat, en 
diverses ocasions, l’oposició balear a les prospeccions tant al ministre de Medi 
Ambient, Miguel Arias Cañete, que ha assegurat que s’exigirà el màxim rigor en les 
avaluacions d’impacte ambiental, com al d’Indústria, José Manuel Soria, i també 
al comissari europeu de Medi Ambient” a qui se li ha demanat “més implicació ja 
que els efectes de les prospeccions serien supranacionals i més encara en un mar 
tancat com el Mediterrani”, ha assegurat el conseller. 
 

En el marc de la reunió amb la plataforma “Balears diu no”, el conseller de Medi 
Ambient ha fet una crida a la unitat social i política per “anar tots a una per 
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rebutjar els sondejos en aigües balears en tots els fronts”. Per la seva banda, el 
portaveu de “Balears diu no” ha demanat suport al Govern a les manifestacions en 
contra de les prospeccions convocades per dissabte a les quatre illes. En aquest 
punt, el conseller Biel Company anima la ciutadania a sumar-s’hi i ha dit que, a 
títol personal, s’afegirà a la marea blava prevista per dissabte a les 17 h al Parc de 
sa Feixina de Palma. La concentració recorrerà el passeig Sagrera fins al Parc de la 
Mar, on es llegirà un manifest. 
 

 


