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El 19 de novembre del 2002, el petrolier Prestige es parteix pel mig i s'enfonsa a
130 milles del cap de Finisterre. L'endemà ja hi havia més de 300 quilòmetres de
costa gallega tenyits de negre.

A mesura que passaven els dies, el chapapote s'escampava per milers de quilòme-
tres de les costes portugueses, cantàbriques i franceses.

L'impacte de la marea negra sobre el medi natural va ser molt elevat i va provocar
un fort impacte social i econòmic ja que durant diversos mesos va obligar a cessar
l'activitat pesquera de més de 30.000 persones.

Malgrat el caràcter dramàtic d'aquesta tragèdia, les marees negres només són una
petita part de la problemàtica ambiental de la mar. Abocaments urbans i indus-
trials, sobreexplotació pesquera, deterioració de la costa per un urbanisme espe-
culatiu, etc., són altres exemples del procés de degradació a què estan sotmeses
les mars.

En tot cas, les marees negres és una altra de les conseqüències d'un model ener-
gètic, basat en els combustibles fòssils, que és el principal responsable del canvi
climàtic i produeix greus danys als ecosistemes de la terra.

Amb aquest llibre, el CEIDA (Centro de Extensión Universitaria e Divulgación
Ambiental de Galicia) i la Fundació Territori i Paisatge pretenem esperonar la refle-
xió sobre el nostre model de consum d'energia i estimular comportaments en els
lectors joves a favor d'un nou model energètic més sostenible ambientalment.

El CEIDA i la Fundació Territori i Paisatge col·laboren per
reflexionar sobre el model energètic actual
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Introducció

El mes de novembre de l'any
2002 es van produir uns fets des-
tinats a tenir un perdurable impac-
te en la història ambiental de
Galícia. Aquests esdeveniments
van afectar el medi ambient de
manera dràstica i van influir pro-
fundament en l'economia, en les
actituds i en la percepció social
de la legitimitat de la representa-
ció política. El Prestige i tots els
esdeveniments que envolten la
catàstrofe ambiental associada a
aquest nom van tenir unes conse-
qüències de rellevància inaudita. 

La història ecologista de Galícia és
llarga, com ho és la seva tradició
de defensa de la mar. Les circums-
tàncies que van confluir aquest mes
de novembre, però –barreja de
succés anunciat, imprevisió, prepo-
tència i incompetència–, van fer
canviar les percepcions i els com-
portaments. Les reaccions socials,
amb la seva envergadura, origina-
litat i implicació d'estaments diver-
sos, van condicionar per sempre el
futur de la societat gallega. 

Els fets que van ocórrer el novem-
bre del 2002 van constatar que
els problemes ambientals no són
problemes naturals ni de la natu-
ralesa, sinó socials, i que com
més va resulta més evident per a
l'opinió pública que els conflictes
ambientals estan en l'embrió de
les expectatives de qualitat de
vida de les societats que els pro-
dueixen o pateixen.

Unes de les característiques més destacables de les mobi-
litzacions ciutadanes de protesta per la marea negra han
sigut l'originalitat i la creativitat
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I

El desastre del Prestige no ha sigut pas la primera vegada que un problema ambiental
ha sacsejat la consciència de la societat gallega. La lluita antinuclear del començament
dels anys vuitanta del segle passat, que va continuar en les protestes contra l'abocament
de residus radioactius a la mar, i l'oposició als models d'industrialització agressius amb
l'ambient i amb els interessos dels sectors populars que veien amenaçats els seus recur-
sos naturals de subsistència (plantes de cel·lulosa, mineria energètica) ja van generar
importantíssimes mobilitzacions socials. Aquestes circumstàncies van determinar, a més,
l'aparició d'estructures organitzatives estables, com ara el naixement de l'organització
ecologista degana a l'Estat espanyol, l'Asociación para a Defensa Ecolóxica de
Galicia, constituïda el 1974, i fins i tot la creació de plataformes ciutadanes que enca-
ra avui són referència. N'és un exemple la Plataforma pola Defensa da Ría de
Pontevedra, que té com a objectiu aconseguir desplaçar el complex paperer d'ENCE-
ELNOSA de les instal·lacions de Lourizán, que, a més de contaminar, condiciona el
desenvolupament urbanístic i els recursos naturals de tot el marge sud d'aquesta ria.

La història de les lluites ecologistes a Galícia és llarga; una de les seves fites va ser la mobilització antinuclear con-
tra l'abocament de residus radioactius a la fossa Atlàntica
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II

La catàstrofe del Prestige va fer paleses davant de la societat moltes veritats que
fins llavors eren amagades. N'és una la importància de la mar. Per a Galícia la
mar és part de la seva identitat, de la seva cultura, de la seva idiosincràsia i de
la relació amb el món. És així perquè, abans de res, és l'espai de vida, feina i
realització d'una fracció molt àmplia –en quantitat i intensitat– dels éssers
humans que conformen la comunitat que s'autodefineix amb aquest nom. No és
per casualitat. Es tracta d'una costa retallada que fa que en un territori que repre-
senta tot just poc més del 5% de la superfície de la península Ibèrica –més de
1.000 quilòmetres de litoral– subministri hàbitat, aliment i feina a milers de per-
sones. A més, Galícia té una originalitat geologicoecològica: les ries, caracterit-
zades per una productivitat biològica fora del que és comú. I té una localització
geogràfica que ha propiciat el viatge i la comunicació amb altres nacions per
via marítima, fet que ha convertit la cultura gallega en una cultura marinera.
Aquesta cultura marinera el chapapote la va vestir de dol.

Població ocupada en la pesca i aqüicultura: Galícia - Espanya

Any 2004. Tones capturades de
pesca fresca. Galícia - Espanya

Any 2004. Valor en 1a venda de la
pesca capturada. Galícia - Espanya

Font: Galícia en xifres, 2005

Resta d'Espanya: 
290.863 T. 

59%

Galícia:
205.952 T.

41%

Resta d'Espanya: 
716.200 milers d'euros 

60%

Galícia:
477.734 milers d'euros

40%
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Una altra veritat que va palesar
l'accident del Prestige és que, tot i
la importància de la mar, com en
depenem i com marca la nostra
economia productiva, i malgrat
els precedents, aquesta mar esta-
va desprotegida dels poders
públics, en situació de desempa-
rament. Malgrat que davant les
costes gallegues passa una de les
rutes marítimes més importants del
món, per la qual circulen cada
any més de 13.000 vaixells, molts
carregats de mercaderies perillo-
ses i potencialment molt contami-
nants, malgrat que des del 1970
els accidents de petroliers que
han provocat vessaments de pro-
ductes petroliers i marees negres
de milers de tones s'han succeït
amb puntualitat al nostre litoral,
no teníem mitjans anticontami-
nants, fins a extrems propers a la
irresponsabilitat, com va posar de
manifest el Prestige. 

Producció pesquera a Galícia en primera venda, any 2005
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Des que el 1970 el
Polycomander va vessar
70.000 tones d'hidrocar-
burs davant la ria de
Vigo, s'han succeït els
accidents de petroliers,
com l'Urquiola el 1976,
l'Andros Patria el 1978,
l'Aegean Sea el 1992,
als quals cal afegir altres
accidents de vaixells amb
càrrega molt contaminant
o perillosa, com el cas de
l'Erkowit a la ria de la
Corunya, el 1970, o el
Casón a Finisterre, el
1987. A pesar d'aquests
precedents, quan va pas-
sar l'accident del Prestige
els remolcadors que hi
havia no tenien capacitat
de gestionar vaixells de
les dimensions d'aquest
petrolier, les barreres anti-
contaminants eren escas-
ses i estaven en mal estat
i no es van aplicar proto-
cols d'emergència amb
caràcter tècnic.
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La marea negra provocada pel Prestige va tenir unes dimensions certament espec-
taculars, amb més de 3.000 quilòmetres de costa afectats, amb conseqüències
especialment dures a Galícia, però també va afectar diferents trams de la costa
cantàbrica, les costes portugueses i les costes franceses. 

A banda de l'impacte que van tenir sobre els ecosistemes litorals, els vessaments
del Prestige fan reflexionar sobre els problemes ambientals de la mar. Sens dubte,
les marees negres susciten un fort efecte social ja que les seves conseqüències són
molt espectaculars i es produeixen de manera concentrada en l'espai i en el temps.
A més, la contaminació de la mar per productes petrolífers és molt més insidiosa i
greu a causa d'hidrocarburs d'altres orígens, com demostra la informació que
conté aquest llibre. Alhora, la contaminació per hidrocarburs només és una de les
maneres com afecta els oceans la contaminació, amb orígens i substàncies molt
diversos, que tant poden ser residus orgànics d'origen urbà com les substàncies
químiques –algunes d'elevadíssima toxicitat i persistència– o els residus radioac-
tius. La mar funciona com el gran abocador de les deixalles de les activitats huma-
nes. A conseqüència d'això moltes àrees marítimes, incloses les àrees litorals de
gran potencial biològic, estan sotmeses a contaminació crònica.

Lamentablement la contaminació només és una de les amenaces que afecten el
medi marí. Cal afegir-hi la sobreexplotació dels recursos, que ja va causar el
col·lapse d'importantíssimes zones pesqueres, la interrupció de les cadenes tròfi-
ques dels ecosistemes marins amb l'eliminació dels grans predadors, la destrucció
d'hàbitats molt valuosos i singulars, com esculls coral·lins, manglars i altres zones
humides costaneres, i el procés d'urbanització del litoral per a usos urbans, indus-
trials o d'infraestructures. 

Principals problemes ambientals que afecten els oceans mundials

vessaments radioactius

contaminació forta

contaminació parcial

contaminació intermitent

contaminació potencial

concentració de 
residus de petroli
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Contrasta l'evidència de la deterioració de recursos marins rellevants amb la inca-
pacitat de frenar-ne la destrucció. Els oceans aporten serveis ambientals, matèries
primeres, subsistència per a les comunitats humanes que viuen en l'entorn, poten-
cial econòmic i ocupació per mitjà d'indústries com les turístiques, possibilitats de
realització humana a través d'experiències intangibles. Cap d'aquestes contribu-
cions, però, no aconsegueix impedir-ne la degradació continuada.

La sobreexplotació duu al col·lapse de les principals zones pesqueres del món

La urbanització del litoral està destruint espais fonamentals per la biodiversitat i per la riquesa de recursos naturals
de gran importància per a la societat

M
an

ue
l E

. G
ar

ci
Xa

co
be

 M
el

én
dr

ez



12 crònica negra d'un model energètic insostenible  prestige

Aquest procés de degradació i destrucció dels ecosistemes marins contrasta amb
la importància dels recursos –actuals i potencials– que aporta i amb el desconei-
xement científic del seu potencial per satisfer les necessitats humanes. Algú ha afir-
mat, amb raó, que coneixem millor la superfície del nostre satèl·lit, la Lluna, que
no el fons dels oceans. Tot just fa unes dècades que s'han descobert ecosistemes
estranys i sorprenents, com els associats a fumaroles a les dorsals oceàniques, i el
mostreig sistemàtic de la biodiversitat dels fons marins està a les beceroles i els pri-
mers resultats que aporta indiquen que cal revisar les nostres percepcions prèvies
sobre la diversitat de la vida a la terra i que hi ha espècies i llinatges nous en per-
centatges totalment impensats abans. 

D'altra banda, no cal anar a ecosistemes tan poc estudiats com els del fons oceà-
nic per fer descobertes sorprenents. Al litoral gallec s'hi descobreixen periòdica-
ment espècies noves, desconegudes per a la ciència, i sabem ben poques coses
del comportament i de la biologia d'espècies tan conspícues com els calamars
gegants, les diferents espècies de taurons o diversos mamífers marins.

Ens afrontem al desafiament de gestionar els oceans i de conservar-ne els valors i
riqueses. Hem d'afrontar aquest desafiament de manera immediata i amb resultats
tangibles els propers anys. Amb caràcter general, el col·lapse de les zones pesque-
res i la degradació sistemàtica, particularment d'ecosistemes com els esculls
coral·lins i les zones humides costaneres, i la transformació generalitzada d'amplis
trams de la interfície terra-mar a les àrees costaneres més poblades del món reque-
reix actuacions mundials concertades, les quals, fins ara, han sigut ineficaces. Un
exemple particularment depriment és la incapacitat de gestionar els recursos de les
zones pesqueres abans que aquestes deixin de ser econòmicament viables. 

Un altre desafiament és la necessitat d'avançar en la creació d'àrees protegides
al medi marí, perquè, si la conservació de la naturalesa s'ha assumit com una res-
ponsabilitat governamental i de les administracions públiques en l'àmbit terrestre
al llarg del segle XX –de manera que avui dia està declarat com a àrea protegi-
da més del 12% de la superfície terrestre emergida– no passa el mateix amb els
oceans, amb un percentatge de superfície protegida que tot just supera el 0,5%
de la superfície total. La necessitat d'incrementar la superfície gestionada amb
finalitats prioritàries de conservació, tant en àmbits litorals com en superfícies oce-
àniques lliures, és un dels grans desafiaments de l'agenda mundial de conserva-
ció pels pròxims anys.
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III

L'accident del Prestige no solament representa una bona oportunitat per parlar de
la mar, de la seva gestió i problemes. El Prestige també exemplifica i simbolitza els
clarobscurs, les febleses i irracionalitats propis del funcionament de la societat
humana. La nostra societat, el seu model de producció i consum, depèn dels com-
bustibles fòssils, del carbó i, especialment, dels hidrocarburs. A causa de l'ús voraç
que fem d'aquests recursos, en un període ínfim de la història humana sobre el pla-
neta –el període següent a la revolució industrial del segle XIX– consumim recursos
que el planeta ha trigat milions d'anys a acumular. 

A més de reflexionar sobre les conseqüències ètiques derivades del fet que tres o
quatre generacions humanes esgotin els recursos planetaris no renovables –és una
constatació històrica del procés i del model de desenvolupament de la vida huma-
na sobre la terra–, també hem de ser conscients que aquest consum massiu de
recursos no renovables es fa de manera inequitativa i ineficient. Efectivament, es
dóna un contrast molt marcat entre les geografies de la producció i del consum dels
recursos energètics. Aquest contrast, i la necessitat de les societats consumidores
de garantir el proveïment, a més del control de recursos tan estratègics, també té
conseqüències sociopolítiques, com va mostrar la guerra de l'Iraq. 

Distribució mundial de la producció i consum de petroli
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A més, aquest consum massiu i insolidari de combustibles fòssils és palesament inefi-
cient, amb pèrdues en els processos de producció, transport i consum que no es jus-
tifiquen per les tecnologies actualment disponibles (1). Com a subproducte necessa-
ri d'aquest procés de consum massiu i ineficient de combustibles fòssils es dóna un
fenomen de contaminació sense precedents: l'escalfament global del planeta, que
produeix un canvi climàtic accelerat. El canvi climàtic tindrà efectes d'una enorme
envergadura per al futur, tant conseqüències econòmiques negatives sobre el PIB
mundial com problemes de proveïment hídric i alimentari, milers de morts i despla-
çats a causa de la proliferació de fenòmens climàtics extrems i extincions massives
de la biodiversitat terrestre, entre altres conseqüències (2).

Les contribucions a l'escalfament global
Emissions històriques de diòxid de carboni originades per la crema de combustibles fòssils 1990-1999. 
(Font: World Resources Institute 2005)
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Milers de tones de CO2

(1) Weizsäcker, E. et al. (1997). Factor 4. Galaxia Gutemberg, S.A.
(2) Legget, J. (1996). El Calentamiento del Planeta: el Informe de Greenpeace. Fondo de Cultura Económica, México.

Weart, S. (2003). The Discovery of Global Warming. Harvard University Press, Cambridge, Massachussets. Edición española: El
Calentamiento Global. Editorial Laetoli, S.L., Pamplona, 2006.
Gore, A. (2006). An Inconvenient Truh. Rodale, 33 E. Minor Street, Emmaus, PA 18098.
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Afrontar el problema del canvi climàtic implica redefinir les nostres pautes de pro-
ducció i de consum, fomentar fonts d'energia alternatives i promoure l'eficiència
energètica. Redefinir les pautes de producció i consum és difícil en la pràctica, per-
què significa qüestionar-se el model social dominant, basat en el creixement eco-
nòmic continuat com a meta central, a més de la poderosa i complexa xarxa d'in-
teressos que el sustenten i se'n beneficien, tot i que sigui a costa de generar misè-
ria i desesperança per a una fracció enorme de la humanitat. 

El recurs d'alternatives energètiques a les energies tradicionals basades en els com-
bustibles fòssils és una opció, tot i que cal reconèixer que és limitada i no exempta
de problemes. Les energies alternatives basades en les energies renovables proce-
dents directament o indirectament del sol –directament l'energia solar i indirectament
l'energia eòlica, la hidràulica, la mareomotriu i la biomassa– també presenten pro-
blemes, encara més evidents en el cas de l'energia nuclear. La necessitat de buscar
alternatives energètiques capaces de plantar cara al canvi climàtic s'ha fet servir
sovint per justificar projectes energètics d'enorme impacte ambiental. Així, els parcs
eòlics s'instal·len a zones en què causen un impacte ambiental i paisatgístic inac-
ceptable des del punt de vista de la racionalitat d'ús sostenible dels recursos del terri-
tori, i es ven com a energia verda la produïda per centrals hidroelèctriques la cons-
trucció de les quals ha suposat un enorme impacte ambiental i social.(3)

Actualment encara la volen mostrar com una energia amb costos ambientals molt
limitats, malgrat les evidències dels projectes precedents, com en l'experiència
gallega recent, en què els projectes de minicentrals hidroelèctriques amenacen de
destruir directament comunitats biològiques úniques al món, amb elevadíssimes
taxes d'endemismes.(4) I, en societats en què la consciència social ambiental enca-
ra no té prou massa crítica, es continua recorrent a projectes megalòmans, com
l'embassament i la presa de les Tres Gorges, a la Xina. Si les energies alternatives
no deixen de tenir algun tipus d'impacte ambiental –no solament la hidroelèctrica
i l'eòlica sinó també la mareomotriu o la biomassa–, mal formulades poden causar
l'exportació anòmala de nutrients dels sòls o el relleu de comunitats vegetals i l'em-
pobriment biològic. 

Encara sembla més dubtosa l'alternativa nuclear, tot i que els seus promotors la vul-
guin presentar com a alternativa inevitable per frenar el canvi climàtic. No obstant
això, els seus elevadíssims riscos ambientals associats, particularment en la gestió
dels residus radioactius, en l'amenaça d'accidents o atemptats i la seva incapaci-
tat per oferir-se com a alternativa a curt termini o per resoldre algun dels proble-
mes centrals de les causes del canvi climàtic, com el causat per l'increment vertigi-
nós de les emissions associades a la mobilitat i al transport, fa que calgui procurar
altres alternatives menys perilloses, més flexibles i menys vinculades a lobbies de
poder, és a dir, més democràtiques. (5)

(3) Vales, C. (1993). Os encoros hidroeléctricos e o seu impacto. Pp. 107-169 en: O Lobo, a Extinción de Especies e outros Ensayos sobre Conservación.
Martínez Gil, J. & M. Soto Castiñeira (coords.). (2006). O Tempo dos Rios. Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións.

(4) Cobo, F. & M. González. (2006). Auga e ecosistemas acuáticos: calidade e biodiversidade. Pp. 131-140, en Martínez Gil & Soto
Castiñeira, op. cit.

(5) Sandbach, F. (1980). Environment, Ideology & Policy. Basil Blackwell. Oxford.
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Ens queda el camí de l'eficiència, de reduir els consums. D'una banda, ho possi-
biliten les tecnologies disponibles. De l'altra, necessitem revisar els nostres patrons
i hàbits de consum, tant en l'àmbit social com en l'individual, que ens permetin
qüestionar-nos consums innecessaris per a la nostra realització com a éssers
humans, si volem evitar l'abisme del malbaratament total dels sistemes ecològics
bàsics que sostenen la vida a la terra.

IV

Davant de tots els desafiaments ambientals que va generar o va palesar el Prestige,
el CEIDA, com a centre de referència en l'educació ambiental a Galícia, no podia
sinó dissenyar mecanismes de participació adreçats als diferents sectors de l'opi-
nió pública i als diferents estaments socials potencialment involucrats. Destacarem
cinc aspectes del treball del centre que considerem especialment importants: 1) les
actuacions desenvolupades durant la catàstrofe; 2) les activitats de divulgació i sen-
sibilització ambiental; 3) les contribucions al procés intel·lectual de reflexió, inves-
tigació i debat que va establir el Prestige com a desafiament; 4) els programes d'e-
ducació ambiental, i 5) el treball de documentació i referència bibliogràfica.

1. Les actuacions durant la catàstrofe van consistir a col·laborar a netejar
el litoral contaminat de petroli, a organitzar i dinamitzar la col·laboració dels
voluntaris, que van tenir un paper ben destacat en la lluita contra el chapapo-
te, i a donar formació als col·laboradors per recuperar i netejar les aus conta-
minades de petroli.

2. Activitats de divulgació i sensibilització ambiental. Un element cen-
tral d'aquesta tasca d'utilitzar la catàstrofe com a element de sensibilització
ambiental de la societat gallega ha sigut l'exposició, amb la col·laboració i
patrocini de la Fundació Territori i Paisatge, "Prestige, crònica negra d'un
model energètic insostenible". L'exposició pretenia no solament tractar de la
marea negra i els seus impactes ambientals, sinó també reflexionar sobre la

El CEIDA va formar voluntaris i col·laboradors per netejar el litoral contaminat de petroli
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importància de conservar els oceans i sobre la insostenibilitat del nostre model
energètic, basat en el consum massiu de combustibles fòssils, així com en la iniqui-
tat, la ineficiència i els impactes socioambientals del model.

L'exposició, inaugurada al Castelo de Santa Cruz, seu del CEIDA, va circular pos-
teriorment per diferents sales i localitats, i la van visitar més de 8.000 persones.

Nombre de visitants de l'exposició
"Prestige, crònica negra d'un
model energètic insostenible"
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A més de l'exposició esmentada, el CEIDA ha celebrat altres exposicions que han
palesat l'impacte que ha tingut aquesta catàstrofe sobre diversos artistes gallecs.
També el personal del CEIDA ha fet nombroses conferències i xerrades divulgatives
sobre l'impacte de la marea negra i sobre la necessitat de protegir el litoral, els eco-
sistemes i els recursos marins.

Marea Negra

Celebrada el juny del 2003, les 38 fotografies de Federico García Cabezón ens
mostren les conseqüències de l'impacte de la marea negra, provocada per l'enfon-
sament del Prestige al litoral, entre Roncudo i Touriñán, els primers mesos de la catàs-
trofe. L'exposició comença amb tres instantànies que recorden el desastre de
l'Aegean Sea, ocorregut 10 anys abans.
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3. Seminaris, cursos i trobades sobre el Prestige i temàtiques relacionades.
Una de les funcions d'un centre de referència ambiental com el CEIDA és
fomentar la reflexió sobre els problemes ambientals i dinamitzar la formació
ambiental dels diferents actors socials. En aquest sentit, el CEIDA ha ofert la
seva infraestructura per fer seminaris, debats i trobades al voltant del Prestige,
les marees negres, els problemes del medi marí o el model energètic. Tot seguit
n'assenyalarem algunes a tall d'exemple.

Escopir contra el vent 

Entre març i abril del 2004 el CEIDA va acollir les fotografies de Manuel Sendón
sobre l'enfonsament del Prestige, una de les mirades més incisives sobre la catàstro-
fe i la impactant "marea blanca" de voluntaris que van venir de tot arreu a socórrer
les nostres costes.
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4. Programes d'educació ambiental. Si ha provocat res l'accident del
Prestige com a revulsiu en la societat gallega ha sigut la consciència de la
importància de la mar, dels recursos marins en la vida socioeconòmica galle-
ga, a més de la seva identitat comunitària. El CEIDA ha aprofitat aquest revul-
siu per dissenyar un programa d'educació ambiental, fonamentalment adreçat
al públic escolar, destinat a aprofundir en el coneixement de la mar i en les acti-
tuds compromeses amb la conservació i l'ús sostenible. Aquest programa es va
desenvolupar al llarg del curs escolar 2004-2005 i va continuar en projectes
educatius posteriors que encara funcionen (més informació a www.ceida.org).
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Febrer 2004 - Febrer 2005

Infantil

Grups especials

Prim�ria

Associacions

ESO / batxillerat

Campaments

Infantil

Grups especials

Prim�ria

Associacions

ESO / batxillerat

Campaments

Febrer 2005 - Febrer 2006

Infantil

Grups especials

Prim�ria

Associacions

ESO / batxillerat

Campaments
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5. Documentació. Una altra de les activitats que ha dut a terme el CEIDA és
crear un fons de documentació ambiental al servei d'investigadors, professio-
nals, estudiants i el conjunt de la ciutadania interessada en aquesta temàtica.
Aquesta activitat de documentació i catalogació ha suposat un esforç especial
en el cas del Prestige perquè, de ben segur, cap altre accident d'un petrolier o
marea negra anterior no ha generat tanta investigació científica, amb l'únic pre-
cedent pròxim de l'Exxon Valdez. A més, atesa l'amplitud de l'impacte geogrà-
fic, social i polític, les notícies generades en els mitjans de comunicació i la
bibliografia produïda han sigut nombrosíssimes. D'acord amb això, el CEIDA ha
fet un esforç especial per posar aquesta informació a disposició dels interessats.
Els fons del centre de documentació ambiental Domingo Quiroga, del CEIDA,
s'assenyalen en la bibliografia annexa.
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Les marees negres són masses de petroli o dels seus derivats vessades a la mar que
acaben arribant a la costa. Anualment arreu del món vessem a la mar uns 3 milions
de tones de petroli i només una fracció molt ínfima es deu a accidents de petroliers. 

Els vessaments de petroli i altres problemes ambientals de la mar provoquen con-
taminació i greus perjudicis ecològics i econòmics a la zona afectada.

Les marees negres són una petita part dels problemes
ambientals de la mar

Causes de la contaminació marina

El 1999 es van vessar a Europa 109.000 tones de petroli il·legalment, per neteja de tancs

Funcionament de 
petroliers

Accidents de 
petroliers

Explotació de 
petroli a la mar

Altres causes

Causes naturals

Contaminació des 
de terra i aire
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Principals marees negres al planeta
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La mar pateix cada dia agressions diverses

La depuració de totes les aigües urbanes a Galícia és un problema pendent de resoldre

A pesar de la immensitat dels oceans, la seva capacitat per assimilar els impactes
ambientals és limitada. Per tant, hem d'intentar usar-los de manera sostenible.

La deterioració dels oceans és un fet com més va més preocupant i amenaça serio-
sament el nostre benestar. Les causes principals de la degradació de les mars són
els vessaments de petroli per accidents i el rentatge de les sentines dels vaixells, la
contaminació industrial i d'aigües urbanes, la sobreexplotació pesquera, l'altera-
ció del medi físic amb obres, farciments i urbanització de la costa i la introducció
d'espècies alienes als nostres ecosistemes.
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Els últims 30 anys Galícia ha sofert set dels onze desastres
marins més greus d'Europa

Les marees negres: 
un problema crònic a Galícia
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El Prestige era un vaixell petrolier monocasc de 26 anys que feia el viatge de
Letònia a Singapur. El vaixell complia la normativa i tenia els certificats tècnics per-
tinents, tot i que en les revisions anteriors li havien detectat fins a onze deficiències.

El Prestige: 
un vaixell antic protegit per una mala normativa

Dimensions: 
mànega, 38,5 m; calat, 
18,7 m; eslora, 243 m.

Capacitat de càrrega:
81.589 t;
transportava 77.000 t.

Construcció: 
1976 al Japó.

Armador: 
Grec. Universe Maritime Ltd.

Tripulació: 
25 filipins i 2 grecs.

Bandera: 
Bahames.

Propietari: 
Mare Shipping, registrada a
Libèria i controlada pel llinatge
navilier grec dels Coulouthros,
responsables de l'Aegean Sea.

Propietari de la càrrega: 
la societat suïssa Crown Resources, inclosa en el grup rus Alfa Bank, a través d'una
xarxa de filials instal·lades a diversos paradisos fiscals.

Certificat: 
American Bureau of Shipping.

Habilitat fins a 
l'11 de març del 2005.

Producte transportat: 
fuel pesant de baixa qualitat que no es pot utilitzar a la Unió Europea.

Al món hi ha registrats 7.030 petroliers, amb una edat mitja-
na de 18 anys. Només el 21% estan dotats de doble casc
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Les banderes de conveniència amaguen vaixells antics, tripulacions en males condicions laborals i
inspeccions inadequades; així s'estalvien fins a un 50% dels costos
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El Prestige estava envoltat d'una complexa xarxa jurídica, comercial i operativa
poc transparent. Els propietaris grecs, amb registre liberià i bandera de les
Bahames, dilueixen les responsabilitats finals del desastre succeït emparats amb
les regles actuals del transport marítim internacional, que cal millorar.

Qui és el responsable final del Prestige?

A partir de l'accident del petrolier Erika a França, es va aprovar l'obligatorietat del
doble casc per l'any 2015 i es va millorar el fons d'indemnitzacions, però queda
molta feina per fer per a una reforma total de la normativa i perquè les compan-
yies es facin càrrec de tots els danys causats.

La normativa de la unió Europea continua sent limitada i afavoreix
qui contamina
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El rumb erràtic i contradictori del Prestige

Des del moment de la crida de socors, el petrolier va sofrir nombrosos i inexpli-
cables canvis de rumb; encara avui hi ha llacunes d'informació per explicar
aquests fets.

La ruta del Prestige i el transport marítim internacional

1. Dimecres 13: fuita d'aigua de 20 metres, amb una escora de 45 graus. 

2. Dimecres 13: es remolca el petrolier, que deriva cap a la costa. 

3. Dijous 14: a 5 milles de cap Touriñán. El remolc del Prestige amb rumb al nord-oest. 

4. Dijous 14: allunyar el vaixell més enllà de les 120 milles. 

5. Divendres 15: rumb sud amb l'objectiu de transvasar la càrrega a Cap Verd. 

6. Dissabte 16: bretxa de 40 m al casc, risc que el vaixell es parteixi pel mig. 

7. Diumenge 17: els vessaments són a 190 quilòmetres del litoral. El remolcador
xinès De Da entra en acció.

8. Dilluns 18: alerta màxima. La bretxa del casc és de 50 m. La fragata portuguesa
prohibeix entrar a Portugal. Es corregeix el rumb cap al sud-oest. 

9. Dimarts 19: el Prestige es parteix pel mig i s'enfonsa. El petrolier es trenca en
dues parts a les set del matí. És devorat per l'Atlàntic al cap de sis hores i mitja.

L'endemà de l'enfonsament hi havia 300 quilòmetres de costa danyada
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El corredor de Fisterra: una autopista marina amb molt de tràn-
sit perillós

Davant les costes gallegues anualment naveguen 50.000 vaixells, dels quals n'hi
ha 13.000 que transporten mercaderies perilloses. Aquesta densitat de trànsit, a
més de la duresa dels temporals a l'hivern i la perillositat de la costa, fa que
Galícia sigui la zona amb el nombre més elevat d'emergències i accidents. El
corredor marítim de Finisterre passa ben a prop de caladors molt importants on tre-
balla una part de la flota pesquera gallega.

El 70% del trànsit de cru d'Europa passa davant les costes gallegues i amb la seva càrrega
amenaça la riquesa de les costes i caladors gallecs
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Allunyar el vaixell de la costa va escampar el vessament de fuel

Segons l'opinió de nombrosos tècnics, organitzacions i professionals marítims, la
decisió d'allunyar el vaixell va constituir un error segons els criteris tècnics, cientí-
fics i jurídics. Aquesta decisió només s'explica per una mala avaluació dels riscos
i alternatives possibles per part dels responsables, a més d'una manca de mitjans
necessaris per afrontar aquesta situació.

El centre de coordinació d'operacions va decidir allunyar el vaixell més enllà de les 120 milles sense
tenir en compte el simulacre fet el 2001, en què es va ancorar el vaixell i es va transvasar el fuel

 



El transport marítim de petroli al món

Aquestes rutes són la conseqüència de les nostres necessitats d'energia, per les quals
es transporta petroli de les àrees productores a les consumidores.
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És necessari fer reformes en la legislació espanyola i europea quant a prevenció,
seguretat marítima, responsabilitat penitenciària i coordinació de les administra-
cions, així com disposar de més mitjans tècnics i humans per plantar cara a aquests
accidents de vaixells. En el període 2005-2008 es faran efectius alguns mitjans
com ara remolcadors de gran potència, vaixells polivalents, avions de reconeixe-
ment de marees negres i material de lluita contra la contaminació marina.

Què hem de canviar perquè no es repeteixi aquesta
catàstrofe?

Les barreres adequades i els vaixells anticontaminació ajuden a minimitzar l'impacte de les marees negres

Mesures per reforçar les polítiques de seguretat i transport
marítim a la UE:

- Allunyament del corredor marítim de Finisterre fins a 50 milles o 90 km. 
- Declaració de les costes gallegues com a àrea especial, que obliga a complir

mesures de prevenció i control de la contaminació marina.
- Promoció d'iniciatives internacionals que facin caure els paradisos fiscals, regu-

lin les banderes de conveniència, estimulin la formació i millorin les condicions
de treball de les tripulacions.

- Establiment de la responsabilitat il·limitada: "qui contamina paga tots les despeses”,
com en el cas de l'Exxon Valdez. Actualment les indemnitzacions són insuficients.



Cal tenir remolcadors de gran potència disponibles per portar els vaixells a port en cas d'accident
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Infraestructures, mitjans tècnics i humans

- Dotar el corredor de Fisterra amb cobertura de satèl·lit per a vigilància i control,
mitjans operatius permanents i unitats de vigilància aèria.

- Dotar una assignació pressupostària al Centre de Seguretat Marítima de Galícia.
- Creació de ports o llocs refugi i centres d'emmagatzematge amb mitjans i pro-

tocols d'actuació operatius.
- Augment de la quantitat i qualitat de les inspeccions de vaixells que atraquen a

Galícia. 
- Dotar de mitjans tècnics suficients per lluitar contra la contaminació marina.
- Fer efectiu i complir el pla de contingència de la Xunta de Galícia, fer-lo opera-

tiu, eficaç i de resposta immediata. Elaborar els plans de contingència de ries i
ports amb la participació de tots els agents.
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El viatge del fuel

El fuel als 
fons marins

En les últimes prospeccions
s'observa que els fons marins
encara tenen 347 t de fuel en
boles de 2 a 12 cm. Això pot

afectar les àrees de fresa de
moltes espècies.

L'impacte ambiental del Prestige va tenir una gran dimensió: més de 2.900 km de
costa. La marea negra va afectar seriosament la vida de la mar, especialment algu-
nes espècies protegides. S'investiguen les repercussions ambientals, que es nota-
ran com a mínim durant 15 anys.

El fuel del Prestige va afectar greument el medi natural
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La marea negra va afectar 250.000 aus i 800 mamífers marins  

A la costa de Galícia han
quedat afectats de manera
significativa 20 espais natu-
rals protegits. Hi ha hagut
un impacte greu en el pai-
satge i el medi físic sobre
dues espècies de flora i
quatre de fauna protegides.
Han quedat afectades
250.000 aus i se n'han
recollit 23.000, el 75% de
les quals s'ha mort. El
somorgollaire ha sigut el més afectat, seguit del gavot, el fraret, el mascarell i el corb
marí emplomallat. Es calcula que han quedat afectats uns 800 mamífers marins i
s'han recollit 6 cetacis, 90 tortugues, 3 foques i 11 llúdries contaminats de petroli.

Espais naturals 
protegits afectats

1. Riu Eo: 5%
2. As Catedrais: 5%
3. Ria de Foz - Masma: 5%
4. Riu Ouro: 10%
5. Estaca de Bares: 10%
6. Ortigueira - Mera: 15%
7. Costa Ártabra: 20%
8. Costa de Dexo: 10%
9. Costa da Morte: 95%

10. Carnota - muntanya Pindo: 80%
11. Muntanya i llacuna de Louro: 100%
12. Complex humit de Corrubedo: 95%
13. Complex illa d'Ons - O Grove: 95%
14. Cap Udra: 90%
15. Costa da Vela: 90%
16. Illes Cíes: 90%
17. Illes Estelas: 10%
18. A Ramallosa: 10%
19. Baixo Miño: 10%
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Com evoluciona el fuel a la mar? 

El vessament de fuel sura i es barreja amb l'aigua de la mar, de manera que es mul-
tiplica per dos i s'escampa ràpidament. Després una part s'evapora, una altra se'n
va al fons i una altra arriba a la costa.

El vessament de fuel redueix la producció primària de fitoplàncton i provoca una afectació en
cadena de la resta dels éssers vius de la mar

 





Els vessaments del fuel van ocasionar una paralització de l'activitat pesquera. Va
afectar unes 120.000 persones i va provocar en el sector pesquer, que suposa el
2,4% del PIB gallec, pèrdues estimades de 1.390 milions d'euros l'any 2003.

L'economia i les persones afectades per la marea negra

Els costos totals s'acostaran a 10.000 milions d'euros

Les pèrdues econòmiques per al sector pesquer es van xifrar l'any 2003 en 1.390
milions d'euros, amb un 35% menys d'ingressos. En la pesca hi ha hagut una dava-
llada de captures del 28%, que suposa unes pèrdues de 70 milions d'euros, segons
les confraries. El cost total del Prestige, incloses les despeses de neteja, subven-
cions, inversions públiques per a la regeneració ambiental, econòmica i d'ocupa-
ció, s'estima en 10.000 milions d'euros.
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30.000 persones van haver de deixar de treballar a la mar

A Galícia, que té un fort sector pesquer, unes 30.000 persones van resultar afec-
tades directament per cessament de l'activitat pesquera. En els sectors indirectes
relacionats amb la mar la xifra s'eleva a 90.000 persones. Aquestes quantitats
representen un 12% de l'ocupació gallega.
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L'acumulació de substàncies tòxiques en els éssers vius de la cadena alimentària de la mar
pot arribar als humans si no es fan els controls adequats

El fuel del Prestige és tòxic i de lenta eliminació a la mar

Conté substàncies cancerígenes per a les persones i molt persistents al medi com
el mercuri i el cadmi. S'han vessat aproximadament 17.000 kg de tòxics i 73.000
kg de metalls pesants a la mar.
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En el moment de l'accident del Prestige Espanya era un dels països de la UE que
disposava de menys mitjans per plantar cara a la contaminació marina, amb la
paradoxa de ser un dels Estats que té més costa i que ha sofert més accidents. La
neteja es va fer amb manca de planificació i amb voluntarisme en els primers
moments i, en alguns casos, utilitzant mètodes massa agressius amb el medi.

La contenció, extracció i neteja del fuel: 
manca de mitjans i de planificació

Les barreres anticontaminació inflables eviten l'avanç i dispersió de la taca o intenten tancar espais
sensibles perquè no hi entri la contaminació

La neteja del fuel a les platges i roques: una tasca que eviti
impactes més grans

La neteja sempre ha de complir els protocols d'actuació adaptats a cada ecosis-
tema, amb els mètodes més innocus i evitant causar més impactes. A més, s'han
de tenir en compte totes les mesures per protegir la salut de les persones que
netegen.

La contenció i extracció del fuel

En el moment de l'accident, les barreres inflables de mar eren escasses i inadequa-
des. A més, no hi havia vaixells anticontaminació disponibles per extreure i elimi-
nar el petroli de la mar.
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La falta de mitjans va aguditzar l'enginy i va fer augmentar la participació dels voluntaris, que van
usar estris artesans per alliberar la mar del fuel
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170.000 t de residus i fuel es van retirar de la mar i de les costes. A Galícia unes 91.000 t, emma-
gatzemades a Cerceda, s'han de tractar com a residus perillosos i se'n descarta la incineració

En alguns casos, la falta de direcció inicial en les tasques de neteja i l'escassa for-
mació van descurar la protecció de la salut i van causar impactes com l'obertura
de pistes indiscriminades a la costa; es va utilitzar maquinària pesant a zones d'alt
valor ecològic i paisatgístic i es van fer actuacions inadequades a dunes i hidrone-
teja agressiva a les roques.

Milers de voluntaris, l'exèrcit i empreses contractades per l'Administració es van
encarregar de la neteja pam a pam de la costa.
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La recuperació ambiental de la mar i la costa afectada:
molt més que no una neteja

Es van extreure 13.500 t de 
fuel del Prestige a 3.500 m de 
profunditat. Aquesta operació 
va costar 100 milions d'euros.

Vaixell d'operacions 
Polar Price

Petrolier Odín

El robot Tritón 
connecta la vàlvula 
a la llançadora per

transportar el fuel 
al vaixell Odín

4

Pujada de la
llançadora
per flotació

3

Llançadora en
què es transporta
el fuel extret

2

Els robots fan diversos
forats a les despulles del
vaixell i hi instal·len una
vàlvula per traspassar el

fuel a les llançadores.

1

Alguns passos necessaris per a la recuperació ambiental són l'extracció total del
fuel de les despulles del Prestige, la bioremediació, la neteja i la recuperació dels
fons marins i de les costes i la regeneració dels espais degradats per la neteja.

És necessari un pla integral de recuperació que inclogui estudis científics que infor-
min del seguiment i de les repercussions en el temps, la creació de les àrees marí-
times protegides i la regeneració dels espais naturals més valuosos per accelerar
la recuperació, que, segons tots els estudis, es pot allargar fins al 2015.
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La bioremediació consisteix en la reparació lenta de les zones afectades, basada en l'actuació de
microorganismes que transformen els hidrocarburs en altres substàncies no contaminants

Cal netejar els fons marins i el petroli allotjat en capes profundes de sorra amb mètodes respectuosos
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La restauració dels ecosistemes dunars i l'eliminació i tancament de les pistes usades per a la neteja
són actuacions necessàries per a la regeneració total

Situació el 2005 
dels espais naturals gallecs

La Costa da Morte, Carnota, Monte i llacuna de Louro han sigut els llocs més afec-
tats. A les platges de Nemiña, O Rostro i Lariño i a les platges de còdols de cap
Touriñán, d'O Cuño i Punta do Boi la retirada del fuel es va allargar durant mesos
i va caldre aplicar tècniques de bioremediació.
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1. Riu Eo
2. As Catedrais
3. Ria de Foz - Masma
4. Riu Ouro
5. Estaca de Bares
6. Ortigueira - Mera
7. Costa Ártabra
8. Costa de Dexo
9. Costa da Morte

10. Carnota - muntanya Pindo
11. Muntanya i llacuna de Louro
12. Complex humit de Corrubedo
13. Complex illa d'Ons - O Grove
14. Cap Udra
15. Costa da Vela
16. Illes Cíes
17. Illes Estelas
18. A Ramallosa
19. Baixo Miño
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Tenim un model energètic dependent del petroli, 
desequilibrat i insostenible

Les polítiques energètiques actuals tenen una forta dependència del petroli i dels
combustibles fòssils, fet que contamina i aguditza el canvi climàtic. A més, hi ha
un notable i injust desequilibri ja que el 15% de població rica consumeix el 53%
de l'energia mundial. 

Ens cal un canvi del model energètic per aconseguir la compatibilitat del consum i
producció d'energia amb el desenvolupament sostenible. Les claus per al futur són
els plans i ajuts econòmics per a l'eficiència i l'estalvi energètic i el foment de les
energies renovables.

Fonts de producció d'energia primària

El grau de dependència energètica és de prop del 80%. Espanya consumeix cada any les
tones de petroli equivalents a les transportades per 944 vaixells com el Prestige
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La producció i l'ús de l'energia amenaça l'equilibri del planeta

L'ús intensiu del petroli i combustibles fòssils al món provoca greus problemes
ambientals que afecten el medi ambient i la nostra salut.

El Protocol de Kyoto intenta lluitar contra el canvi climàtic. S'han pres acords per
reduir arreu del món les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, procedents de la
crema de combustibles fòssils, fins a l'any 2012. Les emissions espanyoles superen
en 20 punts l'objectiu. Caldrà que en el futur la resta de països s'esforcin molt per
complir el que s'ha acordat.

El consum d'energia al planeta 
és desigual entre els països

Cada persona consumeix 600 l de petroli per any, 25 vegades més que els pobres
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Radiació
solar 

entrant

Capa de CO2 
altres gasos d'hivernacle

Contaminació i gasos 
de la combustió, 

produïts per indústries, 
cotxes i altres activitats 

econòmiques

L'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, com el CO2, poden produir en el futur la pujada
del nivell de la mar i canvis dràstics en el clima
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En 40 anys esgotarem el petroli que mou el món 

Gasos (butà, propà, etc.)

Gasolines, dissolvents, coles, resines, etc

Fibres tèxtils

Querosè

Gasoil i olis

Plàstics

Fuel, oli, vaixells i calefaccions, ceres, 
indústria petroquímica

Pintures, explosius, insecticides

Cautxú, lubrificants

Asfalts, quitrà, pintures, coc

Del petroli n'extraiem combustibles i altres productes molt valuosos en la nostra vida quotidiana

El refinatge del petroli

En la societat actual el petroli és un bé molt preuat i escàs que s'esgotarà en uns
anys. Aquests factors i el desequilibri entre producció i consum influeixen en els
seus preus i en l'economia mundial.

 



66 crònica negra d'un model energètic insostenible  prestige

Motors

Bomba
de llot

Banc
giratori

Tub de sondeig

Trepant

Gas natural

Sal

Jaciment 
de petroli

El petroli s'extreu dels pous per mitjà de torres de perforació i es transporta als llocs de
transformació i consum.
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El desequilibri entre les zones de producció i consum de petroli
arreu del món

La producció de petroli al món és dominada pels 11 països de l'OPEP i per les
poderoses multinacionals. L'any 2003 va ser de 3.690 milions de tones. Al ritme
actual les reserves s'esgotarien cap al 2044.
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Des de l'Equador fins a Nigèria i des d'Indonèsia fins al Txad, l'"or negre" desplaça i destrueix el
mitjà dels pobles indígenes

La pujada dels preus del petroli influeix en l'economia 

Aquesta pujada és causada pel minvament de les reserves i per diferents situacions
polítiques o guerres als països productors. Tot plegat influeix negativament en l'eco-
nomia mundial i en els preus dels combustibles, un 55% dels quals pertanyen a
impostos.

Les reserves declarades de petroli són de prop d'1,1 bilions de barrils de cru, uns 172.000
milions de tones (2003)
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La tragèdia del Prestige els va mostrar la part lluminosa de la societat, en què la
solidaritat, la participació i la creativitat van ser els valors predominants. Els prota-
gonistes principals van ser els voluntaris i mariners, la plataforma Nunca Máis, que
va aplegar els diferents col·lectius, i certs mitjans de comunicació que van informar
objectivament.

La resposta creativa i participativa de la societat civil

La plataforma Nunca Máis va
aglutinar la força ciutadana

La preocupació que va causar la marea
negra del Prestige va fer sorgir una plata-
forma que va aglutinar la resposta ciutada-
na, integrada per més de 400 organitza-
cions, associacions i col·lectius en què van
participar les associacions ecologistes,
artistes, escriptors, científics, escoles, etc.

La plataforma va crear el símbol de la bandera
amb què va exigir responsabilitats per la gestió
duta a terme en el desastre del Prestige

La plataforma d'artistes Burla Negra, a la vela voluntària O País de Nunca Máis, van crear una fàbri-
ca d'imaginació i una ràfega d'aire fresc per exigir informació clara sobre el Prestige
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Van reclamar la dotació immediata de recursos de tota mena per reparar les greus
conseqüències econòmiques, socials, ambientals i per a la salut provocades pel
sinistre del Prestige, i van sol·licitar mecanismes de prevenció per impedir que
aquests fets es repeteixin.

Les organitzacions ecologistes de Galícia i Espanya van fer tasques de seguiment de la marea negra, de rei-
vindicació, d'informació, de coordinació del voluntariat, de neteja de les costes, de recollida d'aus i mamífers

L'1 de desembre del 2002 hi va haver la manifestació més gran de la història gallega. Van acudir més de
200.000 persones a Santiago de Compostel·la cridant "nunca máis" i sol·licitant dignitat i respostes
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Area Negra va treballar als col·legis i va fer la cadena humana de 40 km, per demanar justícia,
llibertat, dignitat i cultura

Els infants van plasmar en dibuixos la marea negra del Prestige
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130.000 voluntaris van oferir a Galícia marees de solidaritat vestint l'anorac bus blanc. Van sentir
les basques del petroli i van raspar la costa centímetre a centímetre
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El museu de Man, la seva obra vital d'art-naturalesa, va ser envaït pel fuel. Possiblement aquesta cir-
cumstància va ser un dels factors que va influir en la seva mort

Man i la seva obra vital d'art-
naturalesa va ser envaïda pel
fuel. Possiblement aquesta cir-

cumstància va ser un dels factors
que va influir en la seva mort
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Els mariners van treballar incansablement recollint fuel a la mar per salvar les ries. El primer dia de
batalla van recollir 1.500 t; en 3 dies es van arribar a recollir 7.000 t.
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El futur energètic: 
estalvi, eficiència i energies renovables

Consum d'energia a casa nostra

Amb l'estalvi i l'eficiència podem pagar un 30% menys en la
nostra factura d'energia

La millor manera d'ajudar a conservar el medi ambient i millo-
rar la nostra qualitat de vida és fer servir l'energia racio-
nalment i productivament. L'estalvi i
l'eficiència, amb el suport dels
avenços tecnològics, ens
poden ajudar.

Els llums de baix 
consum són molt eficients; 
poden arribar a estalviar 

un 80% d'energia.

En què consumim l'energia? 

La nostra factura energètica a casa representa una despesa de 1.300 € anuals per
llar de mitjana. El cotxe particular suposa el 50% del consum.

Consumim més d'un 50% de l'energia en la calefacció i en l'aigua calenta de la casa
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La casa eficient

Usa racionalment els
mitjans de transport

Un cotxe emet per cada litre de
gasolina consumida 2,6 kg de CO2:
fes servir el transport col·lectiu, 
camina o vés amb bicicleta... 
donaràs un respir al medi ambient

Cal fer servir termòstats en la calefacció que
mantinguin la temperatura al voltant de 20 ºC

Els llums de baix
consum gasten fins
a un 80% menys i
poden estalviar-ne
fins a onze per any

Col·locar a les finestres
doble vidre per aïllar bé 
la casa estalvia un 20%

Fer els petits desplaçaments 
a peu o amb bicicleta

Compartir el cotxe 
i tenir-lo en bones
condicions de 
manteniment.

Els panells solars, 
fotovoltaics i tèrmics, 

proporcionen electcitat i aigua
calenta sense contaminar

Els petits aerogeneradors de vent 
produeixen molta energia, 

que es pot acumular en bateries

Cal planxar utilitzant el
vapor; així és més eficient.

És millor eixugar la roba
amb l'energia directa del sol

Els safaretjos i finestres
orientades al sud 

aprofiten l'energia 
solar i donen calor i 

llum natural a les casesComprar electrodomèstics 
de classe A, eficients.
Consumeixen fins a 
un 55% menys d'energia

El gas és el sistema més eficaç 
energèticament per a les 
necessitats d'aigua calenta i calor. 
Si utilitzes altres sistemes fes-ho racionalment

L'assecadora consumeix 
molta energia. Fes-la servir
només quan sigui necessari

A la dutxa podem estalviar
fins a 100 l d'aigua 

en comparació del bany

Usar la màquina de 
rentar a plena càrrega i

en aigua freda representa
un estalvi del 90%
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El foment de les energies renovables haurà de ser compatible
amb la conservació del medi

L'any 2010 les energies renovables han de representar el 12% de l'energia pro-
duïda. Galícia és capdavantera a Espanya; superarà àmpliament aquesta xifra fins
a aconseguir aquest any que el 50% de l'energia elèctrica sigui renovable. 

Però la instal·lació d'aquestes energies (eòlica, minihidràulica, etc.) ha de ser com-
patible amb la conservació dels recursos naturals.

Si no s'estableix un límit per a la instal·lació, l'impacte en el medi pot ser elevat

L'hidrogen pot ser una energia ecològica i neta per al futur, ja que és molt abundant i no contamina
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Xifres, preguntes i respostes del desastre del Prestige

• Tones de vessament finals: 64.000 t de fuel. Retirades de les despulles enfonsa-
des: 13.000.

• Residus i fuel retirats: 170.700 t incloent-hi França i la resta d'àrees afectades.
• Diners per les pèrdues del FIDAC: només cobrirà 200 milions; la resta l'assumi-

rà el conjunt de la societat.
• Cost total calculat del desastre ambiental provocat pel Prestige: 10.000

milions d'euros.
• Cost de recollida, gestió, tractament del fuel i recuperació ambiental:

1.100 milions d'euros.
• Aus afectades: unes 250.000. Se'n van recollir 23.138, el 75% de les quals eren mortes. 
• Quilòmetres de costa afectada: 2.980 km.
• Platges contaminades: 1.137. 
• Roques impregnades de chapapote: 450.000 m2.
• Fuel als fons marins el 2003: 347 t 
• Temps d'obertura de la pesca: 3 mesos després de l'enfonsament del Prestige.

En el desastre de l'Erika es va trigar 18 mesos.  
• Persones afectades: 30.000 de directes. Un total amb els llocs indirectes de

119.874 persones, un 12,2% de l'ocupació gallega.
• Indemnitzacions de l'Estat: 19.000 afectats van cobrar una mitjana de 1.200 €

al mes amb un cost total de 110 milions d'euros.
• Projectes científics en marxa: 100.
• Temps estimat de recuperació total del medi marí: 15 anys.
• Pèrdues en facturació del sector pesquer per l'any 2003: 1.400 milions

d'euros, amb un impacte del 35%. Suposa el 2% del PIB gallec del 2002. El 2004
uns 17 milions d'euros.

• Ocupació en les places hoteleres el 2003: el sector turístic a Galícia va tenir
un 4% menys d'ocupació.

• La valoració dels danys econòmics en els sectors productius marins del
desastre de l'Aegean Sea: 217 milions d'euros.

La catàstrofe del Prestige també ens ha deixat una marea de xifres. Tot seguit se'n
recullen algunes de les més significatives.
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Les conseqüències de l'impacte del vessament de fuel del Prestige perduraran en la memòria dels
gallecs durant molt de temps
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Nombroses aus marines van quedar afectades per la
marea negra del Prestige

11802

3876

3854

795

748

408

249

133

93

86

83

78

65

58

Somorgollaire
(Uria aalge)

Gavot
(Alca torda)

Fraret 
(Fratercula arctica)

Mascarell
(Sula bassana)

Gavià argentat 
(Larus cachinnas)

Gavines sense determinar
(Larus spp)

Corb marí emplomallat 
(Phalacrocorax aristotelis)

Gavineta de tres dits
(Rissa tridactila)

Corb marí gros 
(Phalacrocorax carbo)

Gavina vulgar 
(Larus ridibundus)

Ànec negre 
(Melanitta nigra)

Gavotí 
(Alle alle)

Calàbria grossa 
(Gavia immer)

Corbs marins sense
determinar 
(Phalacrocorax spp)
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La marea negra provocada pel Prestige va causar la mort de gran quantitat d'éssers
vius. Sens dubte les aus marines van ser de les més afectades.

Se'n van recollir més de 23.000 exemplars, el 75% dels quals eren morts. Es cal-
cula que només es recull el 10% de les aus que moren a la mar. Per tant, es creu
que les aus marines afectades van superar els 250.000 exemplars.

El Prestige va
donar un altre cop

a la situació ja crítica
de les colònies repro-

ductores del somor-
gollaire a Galícia.
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A més del transport terrestre, especialment per oleoductes, els petroliers són l'únic
mitjà per transportar grans quantitats de cru (uns 1.800 milions de tones).

Actualment gairebé tots els petroliers de nova construcció tenen doble casc, a diferèn-
cia dels més antics, que només en tenen un, perquè és més difícil que pateixin danys i
provoquin vessaments en accidents per col·lisió amb altres vaixells o si encallen.

A diferència dels petroliers monocasc, en què el cru que transporten només està
separat de la mar per una xapa, en els de doble casc els tancs d'emmagatzemat-
ge del petroli tenen una segona xapa interna, situada a una distància suficient de
la primera que permet que, en cas que una es trenqui, hi continuï havent una barre-
ra entre el petroli i la mar. Això, a més, té avantatges addicionals ja que en cas
de sofrir problemes en un dels tancs d'emmagatzematge el cru es pot bombar a
l'espai que queda entre els dos cascos.

Tot i això, la implantació del doble casc no és garantia suficient perquè notornin a
passar catàstrofes derivades del transport del petroli.

En el cas del Prestige, si aquest hagués sigut un petrolier de doble casc, gran part del desastre eco-
lògic es podria haver evitat o fins i tot podria no haver ocorregut

Doble casc, la resposta? 

Vaixells monocasc Vaixells de doble casc
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