
 

 

Mobilització general per Salvar el Mediterrani 
 
Declaració aprovada pels Consells Econòmics i Socials Regionals de l'Arc Mediterrani, des de 

l'Estret de Gibraltar fins a la frontera franco-italiana, compartida per les Regions.  

 

El nostre simposi ha destacat la fragilitat del Mediterrani, un mar semi tancat que només es 

renova cada 90 anys i que ha de fer front a una contaminació plàstica massiva. S'estima que 

s’hi aboquen fins a 400.000 tones cada any. Aquesta contaminació, conseqüència de les 

activitats humanes, constitueix una gran amenaça per a la supervivència d'aquesta zona, 

destacada per la seva biodiversitat, la seva funció alimentària i el seu paper cabdal en el 

canvi climàtic per als països de la Mediterrània. 

L'últim informe de l'IPCC preveu un augment de 4° a finals de segle. El nivell del mar augmenta 

2,6 mm per any, és a dir que ha pujat 13 cm d'elevació ja en mig-segle. 

Això requereix que actuem junts i col·laborem per accelerar els canvis necessaris. 

 

Tots els debats han posat de manifest les grans conseqüències per a totes les societats 

costaneres i han identificat 3 grans impactes: 

_l’amenaça per a la salut humana 

_la posada en perill de la funció alimentària de la Mediterrània 

_la posada en perill de les activitats econòmiques i, per tant, l'atractiu de la zona 

mediterrània. 

 

El simposi que acabem de viure junts ens ha permès conèixer els impactes d'aquesta 

contaminació en el nostre ecosistema i en les nostres activitats, però també presentar 

iniciatives i solucions concretes per reduir la contaminació. 

Les diferents iniciatives presentades, ja sigui per les Regions, ciutats, empreses, associacions, 

investigadors, universitaris, etc., demostren que la conscienciació hi és i que es duen a terme 

moltes accions. Els resultats d'aquest compromís ara s'han de mesurar i resseguir. 

 

Els presidents i presidentes dels CES de l'Arc Mediterrani, amb la conformitat dels governs 

regionals, es comprometen avui a continuar al seu nivell el treball col·lectiu desenvolupat des 

de fa més d'un any. 

 

Ens comprometem avui a: 

 

1. Crear la CONFERÈNCIA DE L'ARC MEDITERRANI DELS CES des de l'estret de Gibraltar fins 

a la frontera franco-italiana, amb el suport de les Regions. Una reunió anual tindrà com 

a objectiu mesurar: 

_l'evolució de la contaminació per plàstics a la Mediterrània; 

_les conseqüències de l'escalfament global a la Mediterrània; 

_l’elaboració de propostes conjuntes amb la Unió Europea i els governs 

interessats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La lluita contra la contaminació per plàstics i la millora de la situació a la Mediterrània només 

es pot aconseguir amb la voluntat comuna i un compromís compartit dels CES, representants 

de la societat civil i dels governs regionals. 

 

2. Implantar un OBSERVATORI posant en xarxa els laboratoris dels diferents països que treballen 

sobre la contaminació per plàstics a la Mediterrània, com a extensió del col·loqui, amb el 

suport de les Regions. Compartir, a intervals regulars, els resultats dels treballs d'investigació i 

observació és necessari per conèixer amb precisió la situació i la seva evolució. Les Regions i 

les CES podrien comptar amb la competència dels laboratoris d'aquesta xarxa. 

L'anàlisi detallada de l'evolució de la situació i la difusió àmplia d'aquest coneixement 

permetrà conscienciar tots els actors i habitants de les ribes del Mediterrani, siguin pescadors, 

empresaris, càrrecs electes, associacions, etc., i promourà les accions i bones pràctiques en la 

lluita contra la contaminació. 

 

3. PARTICIPAR EN DIVERSOS ESDEVENIMENTS INTERNACIONALS RELACIONATS AMB LA 

PRESERVACIÓ DELS MEDIS MARINS. Les Regions i els  CES de l'Arc Mediterrani han de contribuir 

activament a aquests esdeveniments mitjançant la seva participació, per recordar la 

urgència de tenir en compte la contaminació a la Mediterrània, per impulsar partenariats i 

per presentar i compartir les iniciatives locals. 

 

4. Demanar l'organització d'un FÒRUM INTERNACIONAL DEL MEDITERRANI per part de la Unió 

europea per tractar a l’escala dels estats, les grans qüestions que afecten aquest mar. 

Aquesta mobilització de les Regions i dels CES estatals i regionals i de manera més amplia de 

la societat civil, és essencial, però quedaria incompleta sense un fort compromís dels Estats de 

tot el territori del Mediterrani. 

 

 

És a través de l'acció decidida de tots, cadascun en la seva àrea d'expertesa, que podrem 

salvar el Mediterrani! 

 

 
Ángel Gallego Morales,  

President del CES 

d’Andalusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Jiménez Sánchez 

President del CES  

de la Regió de Múrcia 

Arturo León López,  

President del CES  

de la Comunitat 

Valenciana 

Toni Mora Núñez,  

President del CTESC 

de Catalunya 

Rafel Ballester Salvà,  

President del CES  

de les Illes Balears 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Louis Chauzy,  

President del CESER 

d’Occitània 

Marc Pouzet,  

President del CESER 

de la Regió Sud - PACA 

Marie-Jeanne Nicoli,  

President del CESEC 

de Còrsega 

Signat a Montpeller, el 29 de setembre de 2022. 


