
 
 
 
 

  
Per a les Illes Balears, per als i les socialistes de les illes, el futur passa per un model 
de creixement que té com a vectors la cohesió, l’equitat i la distribució de la riquesa, i 
al mateix temps per la sostenibilitat i l’aposta per la transició energètica en els 
propers anys. 
 
Creixement des de la sostenibilitat i la cohesió social. Elements motors per a la 
millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de les illes, per a les 
generacions presents i futures. Per al futur en el seu conjunt d’un model que guanyi 
el futur a Menorca, Formentera, Eivissa i Mallorca. 
 
Precisament aquest model necessita del més gran consens polític, econòmic i social, 
tant dels agents socials com dels partits polítics de les Illes Balears. Per aquesta raó 
és fonamental que hi hagi un suport majoritari respecte a temes que poden marcar el 
nostre model socioeconòmic de les properes dècades, com és el cas dels sondejos i 
de les prospeccions de petroli a pocs kilòmetres de les nostres costes de les quatre 
illes. 
 
Unes prospeccions i també uns sondejos que tenen un denominador comú, la forta 
oposició social perquè condicionen tant el nostre model econòmic com la nostra 
convivència social i amb el medi ambient. 
 
No hi ha cap dubte que aquesta preocupació s’ha fet palesa amb el suport 
parlamentari a la iniciativa legislativa popular (ILP) per “alliberar” les nostres costes 
de prospeccions, que ha estat vetada pel Govern de l’Estat, i també per les massives 
manifestacions contra les exploracions que s’han fet en aquests darrers cinc anys. 
 
Aquesta profunda preocupació la compartim els i les socialistes de les illes perquè 
observam una clara política des de l’Estat de seguir “de facto” amb les exploracions i 
sondejos del nostre mar, el que suposa clarament una tendència de perseverar en la 
recerca de petroli a les nostres costes, malgrat els missatges en el sentit contrari que 
llança el govern de l’Estat. 
 
Aquest marc, per tant, posa molt clarament de manifest que tot i l’oposició social i 
política a les prospeccions i també als sondejos que hi ha a les Illes Balears, sembla 
avui sospitós que, de forma regular i continuada, el Govern de l’Estat autoritzi noves 
exploracions que amb el transfons d’un caire científic condueixin de nou a pensar que 
hi ha la clara voluntat de reactivar els sondejos i les prospeccions petrolieres a les 
Illes Balears malgrat el no rotund de la societat que hi viu. 
 
Per tots aquests motius els i les socialistes de les Illes Balears tornarem a posar en 
marxa tots els mecanismes polítics i legals per a bloquejar i alliberar les nostres 
costes de petroli i dels sondejos per trobar-ne. 
 


