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Manifest unitari dels consells econòmics i 

socials del Mediterrani  

Contra la contaminació per plàstics al Mediterrani, la unió fa 

la força. S'estima que s’hi aboquen fins a 400.000 tones de 

plàstic cada any 

Montpeller 29/9/2022.- Els CES, entitats assessores dels governs de Catalunya, 

Occitània, la Provença, Illes Balears, País Valencià, Còrsega, Múrcia, Andalusia i Tunísia 

han acordat unir-se per fer pressió als decisors de les polítiques mediambientals de la 

conca mediterrània. 

Atès que aquest mar fa front a una contaminació plàstica massiva  (s'estima que s’hi 

aboquen fins a 400.000 tones cada any ) i  que aquesta contaminació constitueix una gran 

amenaça per a la supervivència d'aquesta zona, els presidents dels CES han signat un 

manifest pel qual acorden: 

Implantar un OBSERVATORI posant en xarxa els laboratoris dels diferents països 

que treballen sobre la contaminació per plàstics al Mediterrani, ja que és necessari 

per conèixer amb precisió la situació i la seva evolució. Les regions i els CES podran 

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 . 

Crear la CONFERÈNCIA DE L'ARC MEDITERRANI DELS CES des de l'estret de 

Gibraltar fins a la frontera francoitaliana, amb el suport de les regions. Una reunió anual 

tindrà com a objectiu mesurar: 

_l'evolució de la contaminació per plàstics al Mediterrani; 

_les conseqüències de l'escalfament global al Mediterrani; 
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_l’elaboració de propostes conjuntes amb la Unió Europea i els governs interessats. 

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. 

A la Jornada celebrada amb caràcter previ a la signatura del manifest, entitats públiques i 

empreses privades han exposat les accions que duen a terme per reduir plàstics, reciclar-

los o restaurar la qualitat de les aigües.  

Per Catalunya han intervingut el Grup Bonpreu, les confraries de pescadors agrupades a 

Pescaneta, la Fundació Ecoalf y Basf, així com l’Agencia de Residus i el secretari general 

de l’Acció Exterior, Lluís Baulenas. El president del CTESC, Toni Mora, ha signat el 

manifest. 

Paraules clau 

Mediterrani, Jornada internacional, Contaminació, Plàstics, Medi ambient 
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