
ESMENES A LA PONÈNCIA DʼESTRATÈGIA POLÍTICA DEL 25è 
CONGRÉS NACIONAL DʼERC

Secció Local de Bunyola

1) Esmena dʼaddició, p. 3, 0b.1.g.

Es proposa afegir un punt 0b.1.g., sobre la situació al Principat de Catalunya.

“El consum de sòl i paisatge, especialment a lʼàrea metropolitana de Barcelona i a la costa, 
però també als Pirineus i a la Catalunya interior -amb  polígons industrials i diverses 
infraestructures- ha augmentat espectacularment els darrers anys. La tendència és a 
considerar de cada vegada més el territori del Principat com una gran àera periurbana, amb 
lʼimpacte ambiental i social que això suposa”

2) Esmena dʼaddició, p. 4, 0b.3.a.

Es proposa afegir un punt 0b.3.a. sobre la situació de les Illes Balears

“La legislatura 2003-2007, del pacte PP-UM, ha suposat el desenvolupament del model 
especulatiu basat en la construcció indiscriminada, la desprotecció dʼespais naturals protegits, 
lʼurbanisme a la carta, el negoci fàcil i ràpid i la corrupció política a tots els nivells. Mai com 
aquests anys, les Illes Balears havien patit un creixement urbanístic i dʼinfraestructures tan 
impactants com les que sʼhan vist, amb  la construcció de camps de golf, urbanitzacions i 
autopistes que aixecaren una resposta social mai vista. Així, paral·lelament a la destrucció 
territoral del govern Matas, la consciència proteccionista i ecologista ha augmentat moltíssim 
entre la població illenca, fins a convertir-se aquest tema en el que autènticament marca 
lʼagenda política de les Illes Balears.

3) Esmena de modificació, p. 5, 1a.6.

Afegir-hi:

“Fem una aposta, doncs, per una acció política basada en polítiques socials I 
ECOLÒGIQUES modernes i ambicioses...”

4) Esmena dʼaddció, p. 5, 1a.8.n

Afegir el següent punt:

“Impulsar polítiques efectives de protecció del territori i dʼespais naturals dʼinterès, descartant 
projectes que comportin forts impactes ambientals i que no suposin un benefici real per a la 
població del territori, com la MAT o el IV Cinturó, així com un nou model de gestió eficient de 
les àrees naturals.”

5) Esmena de supressió, p. 8, 1c.1.

Suprimir la darrera frase dʼaquest punt:

“aquell escenari en el qual tant ens ha agradat emirallar-nos.”



6) Esmena dʼaddició, p. 9, 1c.6.

Afegir un punt 1c.6., relatiu a la mar:

“El nostre és un país abocat a la mar. Paradoxalment, això ha suposat que, lluny de fer-ne un 
ús racional, la mar és un dels entorns més maltractats dels Països Catalans; les zones 
marines i costeres són les àrees que tradicionalment han patit i pateixen més pressió i 
agressions: urbanisme intensiu, sobreexplotació pesquera i turística, degradació de platges i 
fons marí, contaminació per culpa de vaixells i abocaments fecals, macro-ampliacions de 
ports comercials i construcció de ports esportius i dics artificials, etc. És necessari i urgent 
blindar la protecció de la costa i la mar catalanes, abans que sigui massa tard, amb  criteris 
ambientals i ecològics que en permetin la regeneració i nʼaturin les agressions: impuls a la 
proliferació de parcs naturals i zones de protecció marítimo-terrestre, fre a instal·lacions 
nàutiques de gran impacte, control de la pesca furtiva i il·legal, acabar amb  la pressió 
urbanística sobre la costa i impuls dʼun model turístic més sostenible amb lʼentorn que lʼacull.”

7) Esmena de supressió, p. 9, 1c.7.

Suprimir completament aquest punt

8) Esmena de modificació, p. 16, 2d.3.h.

Modificar tot el punt pel següent redactat:

“Lʼassumpció de lʼecologisme, real, pràctic i efectiu. No hi ha sostenibilitat ambiental sense 
sostenibilitat ecològica i a la inversa. Contra els desenvolupismes de dreta i els 
conservacionismes urbanites que prescindeixen del món rural.”

9) Esmena dʼaddició, p. 20, 3a.10.d.

Afegir el següent punt.

“Reduir el volum de residus amb  tractaments finalistes -incineració o abocament-, amb 
lʼimpuls, a nivell legislatiu, de mesures que suposin la reducció dràstica dʼenvasos de 
materials no reutilitzables, i redactar plans de tancament dʼincineradores i grans abocadors, 
amb  una aposta clara pel triatge i reciclatge dels residus, a fi  de posar-nos als nivells dels 
països capdavanters de lʼEuropa Occidental.”


