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Info 21 especial sobre la catàstrofe del Prestige

Aquest full informatiu Info21 especial està dedicat al vessament de fuel del petroler
Prestige i a la resposta que des de Barcelona s’està donant a aquest tema. Inclou les
informacions que es van compartir a la reunió extraordinària de Consell Municipal de
Medi Ambient i Sostenibilitat realitzada el passat dimecres 18 de desembre al Centre
de Recursos Barcelona Sostenible.

Iniciatives

L’Ajuntament de Barcelona té la voluntat de col·laborar amb Galícia d’una manera
organitzada i proporcionada a la dimensió de la ciutat, per la qual cosa es preveu crear
una instància de coordinació depenent de la Regidoria de Participació Ciutadana,
per promoure iniciatives municipals i reforçar-ne d’altres entitats. També s’ha fet una
declaració institucional. Entre les iniciatives endegades, hi ha les següents:

- Es va establir contacte amb la federació de municipis de Galícia i es va oferir
col·laboració. Ja s’ha enviat a Oleiros (A Coruña) una garbelladora i un tractor.

- L’Àrea de Participació Ciutadana coordina grups de voluntariat cap a Galícia per
mitjà de diverses organitzacions de la ciutat. També canalitza voluntariat per a
l’organització d’accions a Barcelona. Si voleu informació sobre la coordinació del
voluntariat podeu trucar a Voluntaris per Barcelona, al 93 442 28 35. Aquest mateix
telèfon també està disponible per a organitzacions que vulguin oferir places de
voluntariat o que necessitin suport tècnic, logístic o econòmic. Trobareu informació
a la web http://www.bcn.es/participacio/

- L’Institut Municipal de Salut Pública està realitzant un estudi sobre risc per a la
salut i condicions de seguretat en les tasques de neteja de fuel.

- L’Institut Municipal d’Educació està facilitant contactes entre centres de
secundària de Barcelona i de la ria d‘Arousa  (Pontevedra), per enviar-se
informació i suport. Més enllà d’això, l’IESM Narcís Monturiol ha enviat al
Conselho de Carnota com a voluntaris un grup de 5 professors i 53 alumnes
majors d’edat dels cicles formatius de química ambiental, dotats dels materials
aconsellats pels bombers,  per a la realització de tasques de neteja.



- Diversos centres d’ensenyament que participen al programa Agenda 21 Escolar
estan tractant a l’aula aspectes relacionats amb la catàstrofe. Alguns ja han fet
arribar a la secretaria de l’Agenda 21 Escolar cartes de solidaritat, dibuixos i
fotografies adreçats als companys de Galícia.

El Fòrum Social de Barcelona va enviar a El Ferrol un grup de 130 voluntaris,
membres de les organitzacions que integren el Fòrum. L’operació va ser coordinada
pel Consell de Joventut de Barcelona. Posteriorment, el Fòrum s‘ha constituït com a
coordinador de zona per a organitzacions i contactes. Ara s‘està preparant per realitzar
tasques a llarg termini. Trobareu informació sobre el Fòrum i els seus membres a la
web http://www.forumsocialbarcelona.org/

L’àmplia demanda de la comunitat universitària per cooperar en les tasques de neteja
de les costes gallegues ha fet que la Universitat Autònoma de Barcelona, en
col·laboració amb la Universitat de Santiago de Compostela, iniciï una activitat de
solidaritat amb Galícia. Aquesta iniciativa canalitzarà els voluntaris cap a diverses
intervencions de regeneració del medi natural. Els torns de voluntaris seran de 5 dies,
en grups de 12 persones, de manera continuada. La Universitat ha elaborat també un
dossier informatiu per al voluntariat. Més informació a http://www.uab.es/

Des de la Universitat Politècnica de Catalunya tenen previst que a partir del 23 de
gener cada setmana surtin 2 autocars de voluntaris que treballaran d’acord amb la
Universitat de Santiago. Els interessats poden contactar amb UNIVERS (Servei
d’Activitats Socials i Culturals de la UPC).
Més informació a http://www.upc.es/mediambient/galicia.html . També s’han organitzat
debats a la facultat de Nàutica. Per altra banda, el 19 de desembre el claustre ordinari
de la Universitat va aprovar per consens una declaració per manifestar la seva
consternació pel desastre ecològic provocat pel Prestige i les seves conseqüències
ambientals i econòmiques. Podeu consultar-la a
http://www.upc.es/op/catala/noticies/acinstitucional/2002/claustre_Prestige.htm

La Societat Catalana d’Educació Ambiental ha visitat la seva homòloga, la
Sociedade Galega de Educación Ambiental (SGEA), i ha tingut ocasió d’assistir a un
debat sobre el paper de la SGEA en aquesta situació. Entre els aspectes tractats s’hi
inclou la necessitat d’una reflexió a fons sobre les causes de la catàstrofe, la
necessitat d’informació, l’oportunitat de realitzar tasques educatives amb els voluntaris
i amb altres col·lectius implicats i la necessitat de proporcionar recursos educatius a
les escoles.  La SGEA fa arribar també la demanda de transferència de tecnologia i de
recursos de tota mena. Podeu llegir l’article “Reflexións dun educador ambiental sobre
o Prestige”, de Pablo Meira, president de la SGEA, a
http://www.sostenible.es/pubnoticia/inici.asp?p_idioma=1&p_id=17644

La Creu Roja Espanyola a Catalunya participa en l’operatiu d’abast estatal de Creu
Roja Espanyola contra la contaminació de les costes de Galícia. La Creu Roja realitza
tasques com la distribució d’aliments i beguda a milers de voluntaris i proporciona
embarcacions per atendre els treballadors del mar que ho necessitin. També s’està
preparant per realitzar suport emocional a un any vista. Més informació a
http://www.cruzroja.es/



La Diputació de Barcelona assumeix la coordinació de les iniciatives de les àrees de
medi ambient de molts municipis mitjans i petits de la província per facilitar la
coordinació d’accions.

Reflexions

A continuació us oferim un resum de les reflexions sorgides durant la reunió del
Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat:

- A l’analitzar la catàstrofe del Prestige cal anar més enllà de la causa immediata del
vessament i plantejar una reflexió i debat sobre les causes determinants,
relacionades amb el nostre sistema econòmic, l’ús d’energies no renovables, el
comerç mundial, etc.

- El nostre impuls inicial en resposta a aquesta desgràcia és enviar ajut immediat,
però cal racionalitzar i valorar l’eficiència de les accions, per exemple en el cas de
desplaçaments de voluntaris per un cap de setmana o en la dedicació de mitjans
de tot tipus. Cal valorar els esforços tenint present que la crisi durarà molt temps, i
pensar en l’ajuda a llarg termini: el procés de restauració, les conseqüències
socials i personals, etc.

- Hi ha aspectes en els quals Barcelona pot aportar expertesa i recursos
especialitzats, com per exemple suport social o tecnologia de transport i
emmagatzematge de residus tòxics. Una possible col·laboració es pot establir
entre l’Institut de Ciències el Mar de Barcelona i el de Vigo.

- L’impacte de la catàstrofe obre vies per a la sensibilització personal, especialment
d’aquells que estan intervenint directament. L’acció dels voluntaris té un valor
pedagògic per a ells mateixos pel fet de veure els efectes del vessament i la seva
inabastabilitat “in situ”.

- Què podem aprendre aquí? A Barcelona manquen encara plans de riscos sobre
vessaments contaminants, que cal preveure. El representat del Centre d'Anàlisi i
Programes Sanitaris (CAPS) recorda que en el procés d’elaboració de l’Agenda 21
Local s’havia fet un catàleg de plans de riscos a fer, i que al Compromís Ciutadà
per la Sostenibilitat hi ha dos punts en concret (8.2 i 4.10) referits a prevenció de
riscos. Protecció Civil de l’Ajuntament  facilitarà els Plans de Prevenció actualment
existents.

- És necessari proporcionar informació rigorosa, completa i de qualitat a la
ciutadania, incloent materials de prevenció de riscos i per a una nova cultura
energètica.

Informacions complementàries

- Pel que fa al voluntariat, a més a més de la informació que s’ofereix a l’apartat
“Iniciatives” d’aquest Info 21, cal tenir present que l’Institut Català del Voluntariat
assumeix la coordinació dels oferiments de Catalunya, d'acord amb els
responsables de voluntariat de la Xunta de Galícia. Per a més detalls, consulteu la
web http://www.voluntariat.org/ En aquests moments la demanda de voluntaris per
a la realització de tasques de neteja es centra en els dies laborables, ja que en
caps de setmana està saturada la capacitat de gestionar grups.

- Una altra preocupació és la composició del fuel vessat, els seus efectes sobre la
salut de les persones i les precaucions que cal prendre en les tasques de neteja.



Trobareu informació en aquest sentit a:
http://www.le-cedre.fr/fr/prestige/z_produit.htm (resultats de les anàlisis realitzades
al laboratori del CEDRE)
http://www.greenpeace.es/gp2/informes/informeCSIC.pdf (informe tècnic preliminar
del Consell Superior d’Investigacions Científiques sobre les característiques
químiques del producte).

- Si teniu informació sobre necessitats concretes d’equipament o teniu coneixements
d’eines i materials que puguin resultar més eficients en les tasques de neteja,
podeu comunicar-ho a través d’aquest informatiu enviant un e-mail a
agenda21@mail.bcn.es

Altres webs d'interès

http://www.le-cedre.fr/fr/prestige/
Web del Centre de Documentation, de Recherche et d'Expérimentations sur les
Pollutions Accidentelles des Eaux (CEDRE), responsable a l’estat francès de la
documentació i de la recerca sobre productes contaminants de les aigües marines i
continentals, els seus efectes i dels mètodes i mitjans especialitzats per combatre’ls.
L’apartat dedicat al vessament del Prestige inclou, entre d’altres, una crònica i una
valoració de l’intent de salvament, seguretat en la manipulació del fuel,
descontaminació del personal i seguretat en la zona de treball (en francès i en
castellà).

http://www.hidrografico.pt/hidrografico/Novidades/Prestige/pretende.htm
Web de l’Instituto Hidrógrafico Portugués, un laboratori de l’estat que es dedica a
l’estudi de les ciències i tecnologies del mar. Inclou mapes que representen la
monitorització del moviment de les taques de fuel ocasionades pel naufragi.

http://www.xunta.es/periodico/prestige/prestig.htm
Apartat de la web de la Xunta de Galícia que informa sobre les actuacions de la Xunta
en relació al vessament i proporciona informació de caràcter general.

http://www.ccmm-prestige.cesga.es/
Web del Centro de Control do Medio Mariño i de la Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos de la Xunta de Galícia, creada amb la intenció d’informar de la situació del
vessament ocasionat pel Prestige.

http://comite.iim.csic.es/
Informes del Comitè Científic Assessor Extern.

http://www.sostenible.es/
Revista Sostenible. Hi trobareu una hemeroteca sobre el Prestige.

http://europa.eu.int/comm/transport/themes/maritime/english/safety/index_safety.html
Comunicat de la Comissió Europea al Parlament Europeu sobre millora de la seguretat
al mar en resposta a l’accident del Prestige (en anglès).

http://www.adegagaliza.org/prestige_catastrofe/
La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) és l’associació de
defensa ambiental més activa de Galícia, amb una experiència de treball de més de 25
anys. Actualment col·labora amb la Demarcació de Costes i amb els ajuntaments
afectats. Les seves activitats inclouen un seguiment de l’abast de la marea negra,
organització de voluntariat, supervisió de les activitats de recuperació de fuel i



formació de persones coordinadores d’aquestes activitats. En un futur immediat,
pretén incorporar actuacions relacionades amb la recuperació de zones de més interès
ambiental, avaluació econòmica i ambiental dels danys, informació a la ciutadania i
activitats d’educació ambiental. La web informa sobre l’organització de voluntariat i
sobre com poden col·laborar les entitats.

http://www.adegagaliza.org/prestige/prestige_index.htm
Aquest apartat de la web d’ADEGA inclou una taula amb nombrosos links, accés a
documentació, protocols de treball, etc.

http://www.plataformanuncamais.org/
Web de la plataforma ciutadana “Nunca mais”, formada per partits polítics, sindicats,
cofraries de pescadors, associacions de mariscadors, grups ecologistes, etc. Té
caràcter unitari i obert i pretén canalitzar les justes demandes de la ciutadania gallega
per a la ràpida reparació dels danys causats pel Prestige.

http://nuncamaisdecatalunya.lamosca.org
Web de la plataforma “Nunca mais” de Catalunya.

http://burlanegra.vieiros.com/
Web de la Burla Negra, la plataforma contra la burla negra, formada per actors,
escriptors, pintors, escultors, creadors, professors, comunicadors, pensadors...
ciutadans gallecs indignats i afectats.

Dirigiu qualsevol informació, consulta o suggeriment a:
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agenda21@mail.bcn.es
www.bcn.es/agenda21


